






কলিকাতা ইন্ষ্টিটিউসনের দ্বিতীয় পশ্তিত 
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অশেষ শান্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার স্তায়রত্ব, 
তথ] শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যানিধি 

ভট্টাচার্য্য দ্বিতয়েন সমগ্র 
সংশোধিতা। চ। 

কলিকাতা রাজধান্াম্ 
৬২/২ বিভন্দ্রীট নিস্তার প্রেসে 
জীভৃতনাথ পালিতেন মুদ্রিত প্রকাশিতাচ । 
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লন ৯২৯৭। 





বিজ্ঞাপন | 

উদ্ভট কবিতা সংস্কৃত সাহিত্য ভাগারের একটি অপুর্ধ্ব র্ু। 
পুর্বকাঁল হইতেই উহ্বার গবেষণা জনসমাজে প্রকাশ কর। চলিষ। 

মাসিতেছে। যেরূপকালিদাসাদি বিখ্যাত নাম! মহাকবিগণের হৃদয় হইতে 

মহাকাব্য নাঁটকাঁদি উদ্ভূত হইয়! ভূমগুলস্থ সমস্ত শিক্ষিত সভ্য জাতির মন, 
অভূত পুর্ব আনন্দ রসে অভিষিক্ত করির। রাখিয়াছে, সেইরূপ উদ্ছুট, কবিতা! 
সকলও সমস্ত ভূমগ্ডলস্থ শিক্ষিত সমীজকে আনন্দ মদে মত্ত করিয় রাখিয়াছে 

উহা! যে শিক্ষিত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মন নিশ্চয় আকর্ষণ করিবে তাহাতে 

মন্গমাত্র সংশয় নাই, এই বিবেচন। করিয়াই আমি উহ! সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত 

হঈয়াছি। ইহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুমাত্র নাই। সাধারণের স্থখ- 

বোধ্য করিবার জন্য শ্লোক গুলির বঙ্গানুবাদ যথামতি সরল ভাষায় 

লিখিয়াছি। ফলতঃ এসকল মহাজন রচিত শ্লোকের ভাঁব- 

গ্রহ বিষয়ে মলিখিত বঙ্গানুবাদ বদি কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে তাহা 

হুইলেই শ্রম সফল বোধ করিব। এক্ষণে উদ্ভট কবিতা কৌমুদীর প্রথমভাগ 

প্রকাশিত হইল। উহ্থা চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইল, প্রথম অধ্যায়ে বিবিধ 
হিতোপদেশ পুর্ণ কতিপয় শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয়ে নানাবিধ 
রস্ভাবাদি সম্বলিত কবিতাস্তম্ব বিনিবেশিত হইল। তৃতীয়ে আদ্বিরস 

সংযুক্ত কবিতা কলাপ বিস্তন্ত করা গেল। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কালিদাসাদি- 

কবিগণের অত্যুত্কষ্ট শ্লোক সকল ও তদানুষঙ্গিক যথাশ্রুত উপন্তাস সমূহ 
সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে । উদ্ভটের নির্দিষ্ট কোন পুস্তক অতি বিরল, যাহ! ছুই 

এক থানি আছে, তাহাও শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে । আমি ইহা! সঙ্কলন করিবার পূর্বে 
হিতোপদেশাদি বিবিধ গ্রন্থ, অশেষ শান্্রীধ্যাপক পণ্ডিত মগুলীর মুখ পরম্পর! 

হইতে বাল্যকালাবধি ম্থললিত কবিতাবলী বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়! 

এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম যদি পাঠকগণ মৎসঙ্কলিত কবিতা! কৌমুদী 
পাঠ করিতে করিতে কোন স্থলে পাঠীস্তপ্র বা ভ্রম কিম্বা অসঙ্গত ভাব 
দেখিতে পান অথবা কোন নৃতন কবিতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহা 
অনুগ্রহ পূর্বক আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত 
দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে সহদয় 
পাঠকগণ কবিতা কৌধুদ্রী সাদরে একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে শ্রচ্চ- 
দফল বোধ করিব। | 



ি 

এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এই গ্রন্থ খানি লিখিবা'র 
পুর্বে কোন্নগর নিবাসী শ্রীবুক্ত কৈলাসচন্ত্র বিদ্যালঙ্কার দাদা মহাশয়। 
তথা শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্ত্র চুড়ামণি খুড়া মহাশয় এবং বহুবাঁজার কলিকাত ঢা 
ইন্ষ্টিটউসনের প্রধান পশ্ডিত শ্রীযুক্ত কাঁলীচরণ কবিরত্ব ভট্টাচাধ্য মহোদয়গা 
উহার সঙ্কলন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য ইহাদের নিকট 
চিরবাধিত থাঁকিলাম। 

পরিশেষে ইহাঁও স্বীকাধ্য যে, অশেষ শান্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুম|র 
গ্ভায়রত্ব এবং পঞ্ডিতবর শ্রীধুক্ত গণপতি বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য মহোদয়গাঁণ 

ইহার সংশোধন বিষয়ে যত্পরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এজি 

ই*হাদের পাদপদ্ধে সাঁমান্য মক্ষিকারূপে চিরবাধিত রহিলাম। | 

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, পাখুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীবুক্ত বাবু 
গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তত্ত কনিষ্ঠ ভাতা শ্রীযুক্ত বাবু ভূপাল চ 

মুখোপাধ্যায় এই' ছুই সহোদর ইহার মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য প্রদান 

করিয়াছেন, তজ্জন্ত ইহারা আমার চিরকৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন, 

বিস্তরেণালমিতি। 

কলিকাতা 7 
ইনৃষ্টটিউসন্ ! শ্রীনীলমণি শর্মা 

২৪শে জৈন 
হর ) দ্বিতীয় প্ডিত। 



কতজ্ঞতা । 

ুর্ধ্যবংশে যথা রামশ্চন্দ্র বংশে যুধিষ্ঠির | 
গোঁপী মোহন বংশেচ তথা রাজেন্দ্র মোহনঃ ॥ 

ধান্স্িকঃ সত্যবাদীচ দাতা যাচক পাঁলকঃ। 

অত্র বহুম্থুখং ভুক্ত] ত্বর্গে দৈবস্থুখং গতঃ ॥ 

মুখবংশ সমুদ্ভুূত ঈশানঃ সত্য পালকঃ। 
তাদৃশো ধার্মিক শ্রেষ্টো! বস্যৈব কন্যক পতিঃ ॥ 
কুলশীল সমাধুক্তঃ সদাচার সমন্বিতঃ । 

বিহায় নিথিলান্ ভোগান্ পুরীং পৌরন্দরীমগাত ॥ 
জ্রীল গোপাঁলচন্দ্রাখ্য তদ্য পুত্রোগুণাকরঃ। 

রূপবান বিভ্তবাংশ্চৈব ধার্ষ্মিকঃ প্রিয় দর্শনঃ ॥ 
সত্যবাদী বিলাসীচ দেবভক্তি পরায়ণঃ | 

পৈব্রিকং সকলং কার্যং কৃতং যেন যথা বিধিঃ ॥ 

যাঁচকা নৈব বিষুখা যস্য সন্িধি মাগতাঃ। 
শীলেন বিনয়েনাসৌ চকার সকলানবশং ॥ 
লক্ষণেন সমোযস্য ভ্রাতা বিপুল ধার্মিকঃ ৷ 

শ্রীল ভূপালচন্দ্রাখ্য কনীয়া নপিতাদৃশঃ ॥ 
যয়োঃ শাসন ধন্ধেণ জুখিনশ্চান্ু জীবিনঃ। 

তদানুকুল্য দানেন কাব্যং মুদ্রান্কিতং ময় ॥ 
এবভ্তূতা মহাত্মানো। ভবস্ত চিরজীবিনঃ। 
দেবগুরু প্রসাদেন প্রার্থয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥। 

অনুবাদ ।, ুয্্য ও চক্ছবংশীয় রাজাগণের মধ্যে রামচন্ত্র ও. ,ধুধিষ্টির যাদশ 
সকলের প্রধান এবং ধর্মমপরায়ণ ছিলেন, মহাত্মা পোপীমোহন্াকুরের বং 



ডি 

রাজেঞ্ মোহন ঠাকুরও তাদৃশ সকলের শ্রেষ্ঠ ধার্ষিকাগ্রগণা ছিলেন। এই 
মহাত্মা সত)বাদী, দাতা, যাঁচকগণের প্রতিপালক ছিলেন। ইনি ইহলোকে 

নানা স্থথ ভোগ করিয়। স্বর্গে দৈবনুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন | ষশাহার জামাতা বাবু 

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ই*নি ধার্মিকের শ্রেষ্ঠ, সত্য প্রতিপালক, কুল, শীল, 
সদাচার সম্পন্ন হইয়! সমস্ত বিষয় স্থুখ ভোগে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়! নিড্য 

বৈজয়ন্তধামের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ই'নি সকল গুণের আকর স্বরূপ, রূপবান ১ধনবান, 
ধার্মিক চুড়ামণি, সকলের প্প্িয়দর্শন, সত্যবাদী, দেবতাগণের প্রতি একান্ত 
ভক্তি পরায়ণ, যিনি পৈত্রিক সমস্ত কীণ্ভিকলাপ যথাবিধি অঙ্ধষ্ঠান করিয়। 

থাকেন, যাহার নিকটে যাচক, কদাপি বিমুখ হয় না, মহাত্বা গোপাল 

বাবু শীলতা ও বিনয়দ্বারা সকলকেই বশীভূত করিয়াছেন, যাহার লক্ষমণনম 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যুক্ত বাবু ভূপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ই'নি তাহার তুল্য সর্ধগুণ 

সম্পন্ন, বিপুল ধার্মিক । বাহাদের ছুজনের শাসনগুণে অন্ুজীবিগণ, অতিশয় 

স্থখ ভোগ করিতেছে। এতাদুশ মহাত্মাদের আন্ুকুল্যে আমি এই গ্রন্থখানি 
মুপ্রাঞ্কিত করিয়াছি । দেবধগুরু প্রসাদদে এইরূপ মহাত্মারা চিরজীবী হউন 
পুনঃপুনঃ ইহ প্রার্থনা করিতেছি । 

জ্ীনীলমণি বিদ্যালঙ্কার । 



কবিতা কৌমদী। 

মঙ্গল চরণং। 

যং দেবং সর্বভূতেশং জগৎ ক্ষ্ট্যত্ত কারিণং । 
নিগমেষু পুরাণেষু যস্যান্তং ন নিরূপিতং ॥ 

যন্তানুশীসনে নৈব নিত্যং সূর্ধ্যঃ প্রকাশতে । 
ভ্রাম্যন্তি সর্ববখতবঃ পর্য্যায়েণ তখৈবচ ॥' 
তং দ্বেবং ভক্তিযুক্তেন প্রণম্য মনসা সহ। 

কবিতা কোমুদী নাম ময়! কাব্যং প্রণীয়তে || ১। 

অন্ুবাদ। যে দেবতা সকলভূতের কর্তা, যিনি জগতের স্থষ্টিসংহার 

কারী, বেদাদিতে ধাহার অস্ত নিরূপিত হয় নাই, ধাহার অন্গুশাসনে নিত্য 

হুর্য্য প্রকাশ হইতেছেন, ধান্ছার শাসনে ষড়খতু পালা অন্থসারে ভ্রমণ 

করিতেছে । সেই দেবতাকে মনের সহিত ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়।, 

কবিত। কৌমুদী,নামে কাব্য আমি প্রকাশ করিতেছি ।। ১॥।' 

অপিমেজড়তা বাণী স্ত্ক্ষ্যন্তি ঘচ পণ্ডিত1ঃ। 

কেননাদ্িয়তে হর্ষাদক্ফ,টং শুক ভাবিতং | ২॥ 

অন্ুবাদ। পণ্িতগণ আমার এই জড়তাবাণী কদাচ পারিজ্যাগ, 

করিবেন লা । কারণ গুকের অন্ফ ভাষা কৌত্ুকাবহ বলিয়া! কৃয়ার মনকে 

আর না কবে?।। ২।। 



৪ কবিতা কৌমুদী। 

বেদ! বিভিন্নাঃ স্বৃতয়ো বিভিন্না মাসে মুনির্ষস্ত মতং ন ভিন্নং 
ধন্মস্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো। যেন গতঃ স গঙ্থা॥৩। 
অন্থবাদ। সাম, যজুঃ খক্, অথবব এই চারি বেদের মত সকল ভিন্ন ভিন্ন, 

মন্বাদি প্রণীত ধর্মশাক্জ সি লর মন্তও ভিন্ন ভিন্ন, এমন মুনি নাই ধাহার মত 
ভিন্ন নহে, কলিবুগে ধর্মের তত্ব সকল পব্ধত গুহাতে নিহিত রহিয়াছে, 
অতএরস্এইয়প- লক্ষটহ্থলে মহাজনদিগের পথ অবলম্বন কর| কর্তব্য, সেই 
পথই সাধু, আর তস্তিন্ন পথই সাধু বিগহিত জানিবে ॥ ৩। 

প্রথমে নার্জিতাবিদ্য। দ্বিতীয়ে নার্ভিতং ধনং 

তৃতীয়ে নার্জিিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিধ্যতি ॥ ৪ ॥ 

অনুবাদ। যদি তোমর|। বাল্যকালে বিদ্যা উপাঞ্জন না কর, যৌবন 

কালে ধন উপার্জন না কর, প্রীঢ়াবস্থায় পুণ্য উপাজ্জন নাকর তবে 

বাদ্ধক্যে কি করিবে ॥ ৪ ॥ 

বাল্যেহ্যপাজ্জয়ে দ্বিদ্যাঁ ধনং দাঁরাঁশ্চ যৌবনে । 
প্রৌটে ধন্দ্ীণি কর্্মাণি চতুর্থে প্রত্রজেৎ স্থধীঃ ॥ ৫ ॥ 

অনুবাঁদ-_(বুদ্ধিমান ব্যক্তি) বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জন করিবে, যৌবন- 

কালে ধন উপণজ্জন ও বিবাহ করিবে, প্রৌটাবস্থায় ধর্্নকার্ধ্য করিবে, এবং 

বুদ্ধাবস্থায় সন্নযাসপশ্্ অবলম্বন করিবে এবং (তপশ্চরণ দ্বার। যোগে তন্ুত্যাগ 

করিবে) ॥ ৫ ॥ 

সর্ধদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাঁহু রনুত্ভমং | 
অহার্ধ্যত্বাদন ধ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চি সর্ব্বদা ॥ ৬ ॥ 

অনুবাদ । সকল জ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অন্ুতন্তম দ্রব্য, কারণ বিদ্যা চোরে 

চুরি করিতে পাবে না, বিদ্যার মূল্য নাই, কারণ বিদ্যা অপরাপর শ্রব্যের 
নায়, দানে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, বরং এই ধন, যতই দান করিবে, ততই 
অধিকতর বুদ্ধি পাইবে ॥ ৬ ॥ 

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদযাতি পাঁত্রতাং । 

পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্রোতি ধনাদ্ধন্নং ততঃ স্থখং ॥ ৭ ॥ 

অনুবাদ | দেখ? বিদ্য। বিনয় দান করে, বিনয় হইতে সৎপাত্রতা লাভ 
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হয়, সৎ পাত্তা হইতে ধন, এবং ধ হইতে ধর, ধন্দ্ব হইতে তার পর 
সথ লাভ হয়॥ ৭ ॥ 

বিদ্যানামনরস্ত রূপমধিকং প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধনং, 

বিদ্যাভোগকরী যশঃ শুভকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরু£ । 
বিদ্যাবন্ধুজনো বিদেশ গমনে বিদ্যা পরং দৈবতং, 

বিদ্যারাজন্থ পুজ্যতে নহিধনং বিদ্যা বিহীনঃ পশুঃ ॥৯৮1 
অনুবাদ । এই সংসারে মন্ষ্যের বিদ্যাই রূপ লাবণ্য স্বরূপ, বিদ্যাই 

গুপ্তধন শ্বরূপ, বিদ্যাই বিষয়ভোগ, যশ ও শুভফ্ল প্রদান কার । বিদ্যাই 

গুরুর গুরু পরম গুরু, বিদ্যা বিদেশ গমনে প্পরিয়বন্ধুর কার্ষ্য করে, বিদ্যাই পরম 

দেবত। স্বরূপ, বিদ্য। রাজমগ্ডলীতে মহাঁমান্যা, এই হেতু পণ্ডিতগণ, বিদ)াহীন 

মনুষ্যকে পশুর সমান বলিয়াছেন ॥ ৮ ॥ 

মাতেব রক্ষতি পিতেবহিতে নিযুক্ত, 

কান্তেবচাভিরময়ত্যপনীয়খেদান। 
কীর্তিঞ্চদিক্ষুবিতনোতি তনোতি লক্ষমীং 
কিং কিং ন সাঁধয়তি কল্মলতেব বিদ্যা ॥ ৯ ॥ 

অনুবাদ। বিদ্যা, মাতার স্তায় রক্ষ। করে, পিতার ন্যায় হিতে নিযুক্ত 

করে, প্রেয়সীর ন্যায় কষ্ট নিবারণ করিয়া মন সন্তোষ করে, এবং চ।রিদিকে 

যশ বিস্তার ও অর্থ বৃদ্ধি করে, অতএব কল্পলতার ন্যায় বিদ্যা, কোন্ কোন্ 

কার্য সাধন না করে ॥ ৯॥ 

ংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বেফলে অস্বতোপমে | 

কাব্যান্থৃতরসাস্বাদ আলাপঃ সজ্জনৈঃসহ ॥ ১০ ॥ 
অনুবাদ। সংসাররূপ বিষবক্ষের অমৃতময় ছুটী ফল জন্মে, প্রথম কাব্য 

শাপ্তরূপ অমুত রসের স্বাদ গ্রহণ, দ্বিতীয়, সজ্জনসহ আলাপন ॥ ১০ ॥ 

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী 
দৈবেনদেয়মিতিকাঁপুরুষা বদস্তি | 
দৈবংনিহত্যকুরুপৌরুষমা ত্বশক্ত্যা, 
যত্বে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহএদোষঃ ॥ ১১.॥ 

অনুবাদ । উর্দযোগী পুরুষ শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মী লাভ করে, দৈর্ষৈ দস ইহা 



৩ কবিত। কৌমুদী । 

কাপুরুষের[ই বলিয়া থাকে,দৈবকে নিহত করিয়। আপন শক্তি হ্বারা পৌরুযত্ত 

প্রকাশ কর । যত্র করিলে যদি সিদ্ধ না হয়, তবে আর তাহাতে কি দোষ 
আছে ॥ ১১॥ র 

আলপ্যংহি মনুষ্যানাং শরীরস্থো মহারিপুঃ | 
নাস্তযদ্যম সমৌবন্ধুঃকৃত্বা ষন্নাীব সীদতি ॥ ১২ ॥ 

অন্ুবার্দ। আলমন্তই মন্ুষ্যের শরীরস্থিত মহাশক্র, উদ্যমের সমান বন্ধু 

জগতে আর নাই, যে উদ্যমশীলতা প্রকাশ করিলে লোকে প্রলয়কালেও, 

অবসন্ন হয় না ॥ ১২ ॥ 

দেশে স্বীয়ে ভবতি নৃপতিঃ পুজিতো নান্যদেশে, 
বিদ্বান পুজ্যঃসকলসমিতৌ তৎস্থতো নৈব তাদৃক। 
যন্মাভাভ্যাং সমধিকতয়া গণ্যতেহসৌকুলীণঃ 
ত্মাদ্রক্ষ্যং কুলমতিধনং প্রাণপণ্যৈঃ কুলীনৈঃ ॥১৩। 

অন্থবাদ। রাজা, আপন দেশে পুজ্য, 'অন্ দেশে নহেন, কিন্তু বিদ্বান 

লোক, সকল সভাতেই পুজ্য, তাহার পুত্র তাদৃশ নহেন। পরন্ত এই ছুই 
হইতে কুলীন অধিকতর পুজনীয়, অতএব প্রাণপণে কুল ধন রক্ষ' কর! 
কুলীনদিগের অবশ্ঠ কর্তব্য ॥ ১৩ ॥ 

পরন্ত্রীমাতেবকচিদপিনলোভঃ পরধনে, 

নমর্য্যাদাভঙ্গঃ ক্ষণমপিননীচৈঃ সহ রুচি 
রিপোৌ শোর্য্যং বিপদিবিনয়ঃ সম্পাদিসতা, 
মিদংবর্মভ্রাত ভরত নিয়তং ফাস্যসি পদং ॥১৪॥ 

অন্ুবাদ। পরক্ত্রীকে মাতৃ সদৃশ জ্ঞান করিবে, পরধনে কদাচ লোভ 

করিবে না, কাহারও কোন প্রকারে মর্যাদা ভঙ্গ করিবে ন।, নীচব্যক্তির 

সহবাস করিতে ক্ষণকালও ইচ্ছা করিবে না, কাম ক্রোধাদি ছয় রিপুর 

উপর শৌর্য্ভ।ব প্রকাশ করিবে, বিপদকালে [ধৈর্য্য ও সম্পদকালে ৰিনয় 

অবলম্বন করিবে, এই উপদেশ বাঁক্যগুলি, শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে ভরতকে 

বলিয়! গিয়াছিশেন যে ভাই ভরত ! এইরূপ সাধুজন অনুমোদিত পথ 

অবলম্বন করিয়া কার্য করিবে ॥ ১৪ ॥ 

বিদ্যা স্বন্ত্রঞ্চ শান্ত্র্চ দে বিদ্যেপ্রতি পভয়ে । 

আদ্য। হুাস্যাঁয় বুদ্ধত্থে দ্বিতীয়ান্জিয়তে সদ! ॥১৫॥ 



প্রথম ভাগ । ঙ্ 

অন্গবাদ। যতপ্রকার বিদ্যা আছে, তন্মধ্যে স্বস্ত্রবিদ্যা ও শীল্তরবিদ্যাই 

প্রধান, কারণ এই উভয়েতেই লোকের বিশেষ সুযশ লাভ হয়, কিন্ত প্রথমটি 

স্বস্রবিদ্যা) বৃদ্ধকালে উপহাপ্দের নিমিত্ত হয়, দ্বিতীক্প (শাস্ত্র) বিদ্যা সকল 

সময়ে মনকে আর্ত করে ॥ ১৫॥ 

অজরামরবশু গ্রাজ্ঞে। বিদ্যাঁমর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ । 
গৃহীতইবকেশেযু স্ৃত্যুনাধন্ম মাচরেৎ ॥ ১৬ ॥ 

অন্ুবাদ। বুদ্ধিমান লোক অজর অমরের ন্যায় হুইয়1 বিদ্যা ও অর্থ 

উপার্জন করিবে । আপ মৃত্যু ষেন কেশে ধরিয়। আকর্ষণ করিতেছে এইবরূপ 

তান করিয়া ধর্্মকার্ষ্যের আচরণ করিবে ॥ ১৬ ॥ 

যন্মিন দেশে ন সম্মানং ন প্রীতি নচবান্ধবাও। 
নচবিদ্যা সমঃ কশ্চিও তং দেশং পরিবর্তজয়েৎ ॥ ১৭ ॥ 

অন্ুবাদ। যে দেশে সম্মান নাই, প্রণয় নাই, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নাই 
এবং বিদ্যার সমাগম নাই পণ্ডিতের সেই দেশ পরিত্যাগ করিতে 

বলিয়াছেন ॥ ১৭।। 

নচ বিদ্যা সমোবন্ধ, ন'চব্যাঁধি সমোরিপুঃ | 
নচাপত্য সমঃক্সেহো নচ দৈবাৎ পরং বলং ॥ ১৮॥ 

অনুবাদ। এই জগতে বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, ব্যাধির সমান শক্ত 

নাই অপত্য স্বেহের সমান আব স্নেহ নাই, এবং দৈবের অপেক্ষা আর বল 

নাই ॥ ১৮। 

কোহথ পুত্রেণ জাঁতেন যো! ন বিদ্বান ন_ধার্মিকঃ | 

কাণেন চক্ষুষাঁকিম্বাচক্ষুঃপীড়ৈব কেবলং ॥ ১৯ ॥ 
অনুবাদ । যে পুক্রবিদ্বানও ধার্মিক না হইল,সে পুত্র জনমে কি প্রয়োজন 

আছে যেমন কাঁণ চক্ষুতে কোন প্রয়োজন হয় ন',সে কেবল চক্ষুর পীড়া মাত্র ॥১৯ ॥ 

অজাত স্বত মুর্খানীং বরমাদ্যৌ ন চাস্তিমঃ | 
সকৃদ্দঙখ করা বাদ্যা বস্তিমশ্চ পদে পদে ॥ ২০ ॥ 

অগ্বাদ। সন্তান না হওয়া, সন্তান হইয়া সৃত হওয়া, এবং সন্তান হই 
মুর্খ হওয়া, এই তিনটার মধ্যে সন্তান না হওয়া, আর সন্তান হৃইয়া, মরিয়। 
যাওয়া বরং ভাল কারণ ইছাতে অপুত্রক ও মৃত পুক জন্য অর্ক একটিমাত্র 



৮ কবিত। কৌছুদী | 

ছঃখ জন্মাইতে পারে, কিন্তু সন্তান হইয়া মূর্খ হইলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার 

সম্ভাবনা থাকে ॥ ২০ ॥ 

কাচঃ.কাঞ্চন সংসর্াদ্ধতে মারকতীং ছ্যতিং | 
তথা সৎসন্িধানেন ঘুর্ধো যাতি প্রবীণতাহ ॥ ২১ ॥ 

অন্গবাদ। কাচ যেমন সুবর্ণ সংসর্গে নীলকাস্ত মণির দীপ্তি ধারণ করে। 

সেইরূপ মূর্খলোক, সাধু সহ্বাসে প্রবীণত প্রাপ্ত হয় ॥ ২১॥ 

কীটোপি স্থমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ 
অশ্মাপি যাঁতি দেব ত্বং মহ্িঃ স্থপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২২ ॥ 

অনুবাদ । কীটও সাঁধুসম পুষ্প সহবাসে দেবতার মস্তকে আরে:হণ কৰে। 

মহৎলোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিলাও দেবত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২২ ॥ 

বাঞ্চী সজ্জন সঙ্গমে পরগুণে অ্ীতিগুরৌ নত্রত | 

বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোধিতি রতির্লোকাপবাঁদে ভয়ং। 
ভক্তিঃ শুলিনি শক্তি রাত্মদমনে সংসগ মুক্তিঃ খলে, 
এতে যেষু বসন্তি নিন্মল গুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ॥২৩॥ 

অন্ুবাদ। যাহাদের সাধু সহবাসে মতি থাকে, পরগুণে প্রীতি থাকে, 
গুরুজনের নিকট নম্রতা থাকে, বিদ্য। বিষয়ে একান্ত অনুরাগ থাকে, আপন 

পরিতীতা স্ত্রীর সহবাসে অন্থরাগ থাকে, লোকাপবাদে ভয় থাকে, ঈশ্বরে 

ভক্তি, আত্মদমনে শক্তি এবং খল সহবাসে বিরতি থাঁকে,সেই সকল মনুষ্যই 

নমস্য জাঁনিবে ॥ ২৩ ॥ 

শাস্ত্রং সুচিন্তিত মপি প্রতিচিন্তনীয়ং 
স্বারাধিতো।ইপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ | 
স্বাস্কেস্থিতাপি যুবতী পরিরক্ষণীয়! 
শানে নূপে চ যুবতৌ৷ ন চ বশ্য ভাঁবঃ ॥ ২৪ ॥ 

অন্ুবাদ। শাক্সর বিশেষরূপে আয়ত্ত থাকিলেও তাহার পুনরালোচন 

করিবে । নৃপতি আরাধিত হইলেও তাহার প্রতি শঙ্কা রাখিবে 
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যুবতী স্ত্রী যদি আপন ক্রোড়দেশে থাকে তথাপি তাহাকে বিশেষরূপে রক্ষা 

করিবে, কারণ এই তিনটি কর্দাচ কাহার বশীভূত থাকে ন। ॥ ২৪॥ 

মাধুর্য্যং প্রমদীজনেষু ললিতং দাক্ষিণ্য মাধ্যেজনে 

শোর্ধ্যং শক্রযু নত্তাগুরুজনে ধর্টিষ্ঠতা সাধুষু। 
মন্দমজ্ঞেষনুবর্তনং বুবিধং মানং জনে পণ্ডিতে, 

শাঠ্যং পাপিজনে নরস্ত কথিতা গণ্যা ইমেহফৌগুণাঃ ॥২৫। 

অন্গবাদ। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ 'করা, আর্য ব্যক্তির 

উপর দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা, শত্রদিগের প্রতি শৌর্ধ্য প্রকাশ করা, গুরুজনের 

নিকট নম্রতা প্রকাশ করা, সাধুদিগের প্রতি ধর্দিষ্ঠত৷ প্রকাশ কর, মর্শাজ্ঞ- 

দিগের অনুবর্তন করা, বিদ্বান মনুষ্যকে সম্মান করা, এবং পাপিষ্ঠের প্রতি 

শঠতাচরণ করা, মন্ুষ্যের এই আটটি গুণকেই সর্ব প্রধান গুণ বলিয়া 

গিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ 

অপমানং পুরস্কত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ | 

স্বকার্ধ্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধবংশেচমুর্খতা ॥ ২৬ ॥ 
অস্বাদ। প্রাজ্ঞ লোক, অপমানকে পুরস্কার বোধে মানকে পশ্চাৎ রক্ষা 

করিয়। শ্বকার্ধ্যসাধন করিবে, কারণ লোকের কার্য ধ্বংশে মূর্খতা প্রকাশ 

পায় ॥ ২৬॥ 

আয়ুর্ব্বিত্বং গৃহচ্ছিন্্রং মন্ত্র মৈথুন ভেষজং। 
তপোদানাপমানঞ্চ নবগোপ্যানি যত্বতঃ ॥ ২৭ ॥ 

অনুবাদ। পরমায়ু; ধন, গৃহচ্ছিত্র (গৃহের দোষ ) ইষ্ট মন্ত্র মৈথুন, ওষধ, 
_ তপস্যা, দান এবং অপমান এই নয়টি বিষয় মন্গুষ্যের যত্বপূর্বক গোপন কর! 

কর্তব্য ?॥ ২৭॥ ৃ 

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে ছুশ্চরিতাঁনি চ।. 
বঞ্চনধাপমানঞ্চ মতিমান্ন প্রকাশয়েহ ॥ ২৮ ॥. 

অন্বাদ। ধনক্ষয়, মনন্তাপ, গৃহের ব্যভিচার, দোষ, বঞ্চনা এবং আপমাপ 
এ কয়টি বুদ্ধিবান ব্যক্তি কদাচ প্রকাশ করিবে না ॥ ২৮ ॥ 

্ 



১০ কবিতা কৌমুদী । 

বালোব1 যদি বা বৃদ্ধ যুবাবা গৃহমাগতঃ | 
তম্ত পুজ। বিধাতব্য সব্বত্রাভ্যা গতো। গুরুঃ ॥ ২৯ ॥ 

অনুবাদ । বালক অথবা বৃদ্ধ, বা বুধা যে কোন ব্যক্তি হউকন। কেন গৃহ 
আগমন কর্পিলে তাহার যথাযোগ্য সম্মান কর। মন্তুয্যের অবশ্য কর্তব্য, কারণ 

সকল স্থানেই অভ্যাগভকে গুরু বলিয়া) নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ 

উত্তমস্তাপি বর্ণস্য নীচেপি গৃহমাঁগতঃ । 
পুজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্বদেব ময়োহতিথিঃ ॥ ৩০ ॥ 

অনুবাদ। যদি কোন উত্তম বর্ণের (ব্রাঙ্গণাদির ) গৃহে কোন নীচবণ 

('শৃক্তাদি) আগমন করে, তথাপি তাহার যথাযোগ্য সন্মান করা অবশ্য কর্তব্য, 

কারণ অতিথি সকল দেবতার স্বরূপ ॥ ৩০ ॥ 

অতিথির্ষ্ত ভগ্নীশো গুহাৎ প্রতিনিবর্ততে | 

সতস্মৈ দুক্কতং দত্ব! পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৩১ ॥ 
অনুবাদ । প্রকৃত অতিথি যদি কোন ব]ক্তির গৃহ হইতে বৈমুখ হয়, 

তবে সে আপন পাপ গৃহখ্কে দিয়। গৃহস্থের পুণ্য লইয়1, গমন করে । একা- 

রণ যাহার যেমন সাধ্য অতিথি সেব। করা উচিত ॥ ৩১ ॥ 

কুগ্রামবাঁসী কুজনস্ত দেবা কুভোঁজনং ক্রোধমুখীচ ভার্ষ্যা । 
মুর্খশ্চ পুজ্রো বিধবাঁচ কন্যা বিনাগ্রিনাসন্দহতে শরীরং ॥ ৩২ ॥ 

অনুবাদ । কুগ্রামে বাস করা,কুজনের ০সব। করা, অথাদ্য ভোজন করা, 

ক্রোখমুখী ভার্ধ্যার সহবাস করা, থূর্থ পুত্র এবং বিধবা কন্যা গৃহে থাকিলে 

বিনাগ্রি্তে তাহার শরীর দাহন করে ॥ ৩২ ॥ ও 

ং₹শে পতিতোরাজা! মূর্খ পু্শ্চ পণ্ডিতঃ | 

অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগত ॥ ৩৩1 
তনুবাদ। নীচ বংশে যর্দ কেহ রাজ।, ও মূর্খের পুক্র যদি পণ্ডিত হয়, 

এবং দরিপ্র ব্যক্তি যদ্দি অভ্যস্ত ধনবান হয়, তবে সে এই জগৎ সংসারকে তৃণ 

তৃল্য জ্ঞান করে ॥ ৩৩ ॥ | 

গোসুত্রমাত্রেণপয়্োবিনষ্টং উক্তস্যগোমুত্রশতেনকিন্বা । 
অত্যন্পপাপৈর্ব্বিপদঃশুচীনাং পাপস্মনাংপাপশতেনকিম্া 1৩৪॥ 

অনুবাদ। বিন্দু মাত্র গোমুত্র সংযোগে এক কলমী পরিমাণ ছুগ্ধ 

1 
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বিনষ্ট হয় কিন্ত শত শত গোমুত্র সংযোশে তক্রের প্রকৃতি কদাচ বিকৃতি 

হয় না। পবিত্র ব্যক্তির সামান্য পাপেতে বিপদ ঘটে। কিন্ত পাপাত্মার 

শত শন পাতকেও কিছুই অনিষ্ট ঘটে না ॥ ৩৪ ॥ 

উদয়তি যদি ভানু? পশ্চিমে দিখ্বিভাগে, 

বিকশতি যদি পদ্মং পর্বতানাং শিখাগ্রে। 
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাঁং যাতিবহি, 

নন চলতি খলুবাক্যং সঙ্জনানাং কদাচিৎ ॥ ৩৫ ॥ 
অনুবাদ। যদি হ্্র্্দেব কদাচ পশ্চিমদিকে উদয় হন, যদি কমলিনী 

পর্বতশূঙ্গে কদীচ প্রস্ষ/টিত হয় এবং নুমেক্ পর্বত যদি কখন ও প্রচলিত হয় 

তথাপি সজ্জনের বাক্য কর্দাচ অন্যথা হইতে পারে না ॥ ৩৫ ॥ 

স্থখন্ঠানস্তরং ছুঃখং ছুঃখস্ানভ্তরং হৃখং | 

চক্রব পরিবর্তন্তে ছুঃখানিচ সুখানিচ ॥ ৩৬ ॥ 
অন্থবাদ। সুখের পর ছুঃখ হয় ও হুঃখের পর সুখ হুয়। এসংসারে 

স্রথ আর ছুঃখ চক্রের মত সর্বদ। ভ্রমণ করিতেছে & ৩৬ ॥ 

কর্ন! বর্ধতে বুদ্ধিরবুদ্ধ্াা কর্মবর্ধতে | 
স্ববুদ্ধিরপি ঘদ্রমে। হৈমং হরিণ মন্বগ্ৰা ॥ ৩৭ ॥ 

অন্গবাদ। কর্ম করিতে করিতে বুদ্ধি বর্ধিত হয়; কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা কর্ম 

কদাচ বদ্ধিত হয় ন।, যেমন শ্্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান হইযাও স্ত্রীর বাক্যে 

ব্যখহার তত্ব ন। বুঝিয়। সুবর্ণময় মগের অনুগামী হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ 

শত্রোরপি গুণাঁবাচ্যা দোষা বাচ্যা। গুরোরপি। 
সর্ববদ। সর্ববযত্তেন পুভ্রে শিষ্যে হিতং বদেত ॥ ৩৮ ॥ 

অন্নবাদ। শক্রর ও যদ্দি গুণ থাকে তবে তাহ। অবশ্য বল। কর্তব্য, আর 

গুরুজনেরও ষদ্দি দোষ থাকে তবে তাহ। বল। অবশ্য কর্তবা এবং পুত্র ও 

শিষ্যকে সর্ধবদ। সব্ধপ্রকারে হিত শিক্ষা দিবে কদ।চ ইহাতে ওদাস্য প্রকাশ 

করিবে না ॥ ৩৮ ॥ 

বিদ্যয়। তপ্রসা বাপি দানেন বিনয়ে ন চ। 
পুজ্রেষশসিতোয়ে চ নরাণাংপুণ্যলক্ষণং ॥ ৩৯ | 

অনুবাদ । বিদ্যা দ্বারা, তপস্যা ছারা দরির্দিগকে ধু ছান কাযা, 



১২ কবিত। কৌমুদী । 

বিনয় ভ্বারা, সৎ পুত্র দ্বারা, যশদ্বারা এবং পিতৃলোককে জলপিও দান দ্বার! 

মনুষ্য দিগের পুণ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! থাকে ॥ ৩৯॥ 

পয়ঃ পাণং ভূজঙ্গীনাং কেবলং বিষবদ্ধনং। 

উপদেশোহি মূর্থানীং প্রকোপায় ন শাস্তয়ে ॥ ৪০ ॥ 
অন্ুবাদদ। যেমন সর্পগণকে ছুপ্ধ পান করাইলে কেবল তাহাদের বিষবদ্ধিত 

হয়, সেইরূপ মূর্থকে উপদেশ প্রদান করিলে কেবল তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে 
থাকে, কদাচ শাস্তি লাভ করে না ॥ ৪০ ॥ 

বরং গহনছুর্গেষু ভ্রান্তং বনচরৈঃ সহ। 
নচ মুর্খেন সংসর্গঃ সুরেক্দ্র ভবনেষপি ॥ ৪১ ॥ 

অন্ুবাঁদ। নিবিড় অরণ্য মধ্যে বনচরদিগের সহিত বাস করা বরং 

শ্রেয়ঃ, তথাপি মূর্খ সহবাসে স্বর্গ পুরীতে বাস করা কদাচ বর্ভব্য নহে ॥-৪১॥ 

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাং। 

ব্যসনেন চ মুর্খানাং নিদ্রয়া কলছে ন চ॥ ৪২॥ 
অন্গবাদ। কাব্যশান্ত্রের আলাপে পণ্ডিতদিগের কাল অতিবাহিত হয়, 

এবং মৃগয়!দি ব্যসন ও নিজ্রা কলহদ্বার! মূর্খের কাল অতিবাহিত হয় ॥ ৪২ ॥ 

দুর্নঃ পরিহর্তব্যে। বিদ্যয়ালঙ্ক,তোপি সম্। . 

মণিন! ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥ 
অন্ধবাদ। ছুর্জন ব্যক্তি বিদ্যাদ্বারা ভূষিত হইলে তাহাকে পরিহার 

কর! কর্তব্য কারণ সর্প যদি মণিদ্বার৷ ভূষিত হয়। তথাপি সে ভয়ঙ্কর হুইয়! 

থাকে ॥ ৪৩ । 

ছুর্জনে। দুষয়ত্যেব সতাং গুণগণং ক্ষণাৎ । 
নলিনী কুরুতে ধূমঃ সর্ব! বিমলান্বরং ॥ ৪৪ ॥ 

অনুবাদ । ছুজ্জরন ব্যক্তি সাধুর গুণ সকলকে ক্ষণে ক্ষণে দোষ প্রদান 
করে, যেমন ধুম, নির্মল আকাশকে সর্ধপ্রকারে মলিন করিয়া! থাকে ॥ ৪৪ ॥ 

সজ্জনাএব সাধুনাং প্রশংসন্তি গুণোঁৎকরং | 
পুষ্পানাং সৌরভং প্রায় স্তনুতে দিক্ষু মারুতঃ ॥8৫ ॥ 

অন্থুবাদ। সক্জনেরাই দাঁধু পুক্কবদিগের গুণের প্রর্শংস! করিয়া থাকে, 
যেমন সদদাগতি বায়ু, পু্প-গদ্ধ চারিদিগে বিস্তার করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ 
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অর্থমনর্থংভাবয়নিত্যং নাস্তিততঃস্থখলেশঃসত্যৎ, 
পুজাদপিধনভাজাংভীতিঃ সর্ধ ব্রৈধাকথিতানীতিঃ | ৪৬ ॥ 

অন্বাদ। অর্থকে সর্ধদা অনর্থরূপে চিস্তা কর, কারণ ধন হইতে 

স্ুখলেশ মাত্র নাই, ইহা সত্য জানিবে। ধনবানদিগের পুজাদি হইতেও 

ধন গ্রহণ ভয় দেখিতে পাওয়1 যায়, ইহ! সর্ধত্র কথিত আছে ॥ ৪৬ ॥ 

মাঁকুরু ধনজন যৌবন গর্ধবং হরতিনিমেষাত কালই সব্ৰং | 
মায়াময় মিদমখিলং হিত্ব ব্রহ্মপদং প্রবিশাশ বিদিত্বা ॥ ৪৭ ॥ 

অনুবাদ। ধন, জন এবং যৌবনকালের গর্ব করিওনা, কারণ কাল নিমেষ 
মধ্যে সকলই হরণ কবিতে পারে, এই সমস্তকে মায়াময় বোধে পরিত্যাগ 

করিয়া সত্বর ত্রঙ্গপদে প্রবিষ্ট হও ॥ ৪৭ ॥ 

তত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে পরিহর চিস্তাঁং নশ্বর বিস্তে | 

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকাভবতি ভবার্ণবেতরণে নৌকা ॥৪৮। 
অনুবাদ । ভুমি মনেতে সর্বদা তত্বচিস্তা কাঁর? নশ্বর ধনচিস্তা পরি- 

হার কর,।কারণ ক্ষণমাত্র সাধু সহবাস, ভব সমুন্দের পাঁরে যাইবার এক মাত্র 
নৌকাস্বরূপ জাশিও 7 -০৮" & 

কা তব কান্তা কম্তেপুভ্রঃ সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ | 
কন্ত ত্বং বাকুত আয়াতঃ তত্বংচিস্তয়তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৪৯ ॥ 

অন্বাদ। তোমার স্ত্রীকে? তোমার পুত্র কে? মায়াময় এই সংসার 
অতীব আশ্চর্যজনক, তৃমিইবা কাহার? এবং কোথা হইতে আজিকাছ ? 

এই সমস্ত বিবেচন! করিয়। হে ভ্রাতঃ তত্ব চিত্ত! কর ?॥ ৪৯॥ 

যাবদ্িতোপার্জন সক্তস্তাবমিজপরিবারোইনুরক্ঞঃ । 
তদনুচজরয়। জর্জরদেছে বার্তাং কোপিন পৃচ্ছতিগেহের৫* 

অনুবাদ! যতদিন ভূমি ধনোপাজ্জনে সক্ষধ থাকিবে ততদিন তোমার, 

আত্ম পৰিষার তোনমণক় প্রতি অত্যন্ত কারক "থাকিবে, খলক্র যখন তোষার 
দেহ জরাতে জীর্ণ হইবে তখন গৃক্ষপ্যে গৃহ পরিজ কেহ,খ্টকটা কথাও 
তোমাকে জিজ্ঞাস! কৃরিবে না ৫৭ 7 



১৪ কবিত। “কোমুদী। 

দিনযামিন্যো সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তে। পুনরাফ়াতিঃ | 
কালক্রীড়তিগচ্ছত্যায়ুস্তরপি ন মুঞ্চত্যাশাবাসু্ ॥ ৫১ ॥ 
অন্ুবাদ। দিন, রাত্রি, সায়ংকাল, প্রভাতকাল, হেমন্ত ও বষগুখতু 

এ স্মন্তই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, 

লোকের পরম যুও ক্ষণ হইতেছে ইহ। দেখিয়াও ০্নাকে আশারাু পরিত্যাগ 

করিতে পারিতেছে না ॥ ৫১ ॥ 

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দস্তবিহীনং জাতং তৃণ্ডং। 

করধুত কম্পিত শোভিত দণ্ড তদপি ন মুঞ্ত্যাশাভাণ্ং ॥%২ 
অনুবাদ। অঙ্গ সকল শিথিল মস্তকের কেশ সকল শুক্লীকত, সুখ দস্ত 

হীন, করধূত যাষ্ট, কম্পান্বিত কলেবর হইয়াও লোক আশারূপ ভাগ্ড কদাচ 

পরিত্যাগ. করিতে সমর্থ হইতেছে ন।॥ ৫২ ॥ 

মুঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণীং কুরুতনুবুদ্ধে মনসি বিভৃষ্তাং । 
যল্পভসেনিজ কন্মোপাতং বিত্ং তে ন বিনোদয় চিত্তং 1৫৩॥ 

অনুবাদ । ওরে মৃড় | তুমি ধনাগম তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর, ওহে ক্ষুত্রবুদ্ধি ! 

মনেতে অনিচ্ছ। প্রকাশ কর, আপন কর্মফলে যাহা প্রাপ্ত হইয়া, সেই 
ধন দ্বার। মনকে সন্তুষ্ট কর ॥ ৫৩॥ 

নলিনাদলগত জলমতিচপলং তদ্বজ্জীবিত মতিশয়ন চপলং। 

'বিদ্ধি ব্যাধি ব্যালগ্রস্তং লোকং শোক হতং সমস্তং ॥ ৫৪ ॥ 
অনুবাদ । জীবন, পদবপত্রস্থিত জলের ন্যায় অতিশয় চঞ্চল, ও ক্ষণুস্থাক্ী, 

এবং সংসারস্থিত সমস্ত লোক, রোগরূপ সর্পশ্রস্ত, ও শোকহুত জানিও ॥৫৪। 

অব্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দর দিনকর রুদ্রো | 

নহবংনাহং নায়ং লোকঃ তদ্পিকিমর্থং ক্রিয়তে শোৌঁকঃ ॥৫৫॥. 

অনুবাদ | অষ্টকুল পর্বত, সপ্ত সমুত্র, বন্ধা, ইন্দ্র, নুর, রুজ্রাদি দেব- 
গণ, এবং তুমি, আমি, এই উপস্থিত লোক, কেহই চিরস্থায়ী নহে, তবে 
লোক,কি নিমিত্ত শোক করে ॥ ৫৫ ॥ 

অমীষাং জন্তুনাং কতিপয় নিমেষ ্িডিযুহাং 
বিয়োগে ধীরাণাং কইহপরিতাপস্য বিষয়ঃ 
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ক্ষণাছুৎপদ্যন্তে বিলয়মপিধাস্তি ক্ষণঅমী, 

নকেহপিস্থাতারঃ সুরগিরিপয়োধি প্রভৃতয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ 
অন্থুবাদ। এই জগতের যাবতীয় প্রাণীই ক্ষণস্থায়ী, অতএব এই সকলের 

বিচ্ছেদে গঙ্ডিতগণের পরিতাপের বিষয় কি আছে? যখন সংসাপ্টের কি 

স্থাৰর, কি জঙ্গম সকল প্রাণীই ক্ষণকাল মধ্যে উৎপন্ন ও ধ্বংস ছুততেছে, 

সুরগিরি সুমের, অপার জলপি, প্রভৃতি কোন স্থষ্ট বস্তই স্থায়ী নভে, তখন 

নিশ্চয় জানিও যে, কি সজীব কি নিজাব বস্ত সকলকেই কালবশে লয়প্রঃপ্ত 

হহতে হইবে ॥ ৫৬॥ 

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত।ত্মনিং পশ্মহিকোহহং । 
আত্মজ্ঞানবিহীন! মুঢ়া স্তে পচ্যন্তে নরক নিগুঢ়াঃ ॥ ৫৭ ॥ 

অন্ুবাদ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ত্যাগ করিয়া “আমি কে” এই 

ভাবে আপনাকে জান, কারণ '্সাত্মস্ঞান শুন মু লোকেরা, ঘোর নরকে 

নিশ্চয় প্চামান হয় ॥ ৫৭ ॥ 

. স্থরমন্দির তরুমূল নিবাঁসঃ শয্যাভৃতলম্মজিনং বাঁসঃ। 

সর্ধবপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং নকরোতি বিরাগঃ ॥৫৮॥ 
অনুবাদ। যদি তরুতলে বাঁসকরা, দেবমন্দিরে বাসতুল্য স্থুখকর বোধ 

হয, ভূমিতল, যদি ছুগ্ধ ফেন শহ্যা সম বোধ হয়, মৃগচর্খ, যদি কৌশেয় বস্ত 
সম স্থখজনক বোধ হয়, এবং যাবতীয় বিষয় জুখতোগে যদি বীতস্পৃহ হয়, 
তবে কোন্ ব্যক্তিকে বেয়াগ্য, সুখ প্রধান ম। করে ॥ ৫৮॥ 

ত্বয়িময়ি চান্য ব্রৈকোবিষু ব্যর্থ, কুপ্যসিমষ্যসহিযুঃঃ । 
সর্ববং পশ্যাত্বন্যাত্মানং সর্বত্রোত্স্থজ ভেদজ্ঞানং ॥ ৫৯ ॥ 

অন্থবাদ। একমাত্র বিঝু, তোমাতে আমাতে অপর সকল স্থানেই সর্ধবা 
বিদ্যমান আছেন, কিন্তু তোমার সহিষ্ণুতা লাই বলিম্বা আমাপ্রনি 
বৃথা কোপ কর্িতেছ। সকলের প্রতি ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ ' করিয়া আপন 
আত্মাতে সকল আত্মাকে দর্শন কর ॥ ৫৯॥ 

বালস্তাবৎ ক্ীড়াশক্ড স্তরুণ স্তাব তরুণী রক 
বৃদ্ধ স্তাবচ্চিন্তামমঃ পরমৈত্রর্থণিকোহ পিনলগ্রঃ 11৬০।। 

অন্থুবাদ। বাল্যকালে বাল্যক্রীড়াতে আপক্ত খাকে (ধনে যুবতী 



১৬ কবিতা কোমুদী । 

সহবাসে একান্ত অন্ুরক্ত থাকে এবং বার্ধক্যে নান। বিষয় চিস্তাতে মগ্ন থাকিয়া 

বৃথা কালযাপন করে, কিন্তু কেহই এক সময়ে পরত্রঙ্গুতে একবার ও মনো- 

নৈবেশ করেনা ॥৬০॥ 

শত্রো মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মাকুরুযত্্ং বিগ্রহসন্ধ | 
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্রত্বং বাঞ্চস্যচিরাদঘদি বিসুতত্বং ||৬১।॥ 

অন্তুবাদ 1 শক্র, মিত্র, পুক্র, বন্ধু, যুদ্ধ, এবং সন্ধি, ইহার কোনটীতেই যত 

করিওনা, যদ্দি অচিরে বিঞুত্ব লাভ করিতে অভিলাষ কর, তবে তুমি সব্ধত্র 

সমচিন্ত হও কদাচ ভেদজ্ঞান করিওন। ॥৬১॥ 

যাঁবজ্জননং তাবম্মরণং তাবজ্জননীজঠরেশয়নং । 
ইতিসংসারে ক্ষ,টতরদোষঃ কথমিহ মানব তবসস্তভোষঃ ॥৬২।। 

অন্থবাদ। যখনই জন্ম !তখনই মৃত্যু স্থির হইল আবার তখনই মাতৃ 

জঠরে শয়ন হইল, 'সংসারের এই একটা স্পষ্ট দোষ দেখিতে পাওয়! যায় 

যখন যাতায়াতের ক্লেশ নিবারণ হইল ন|, তবে হে মনুষ্য ভুমি আর কবে, 
কি প্রকারে সস্তোষ লাভ করিবে ? ॥৬২॥ 

বেদান্ত সিদ্ধান্ত নিরুক্তিরেষা, 

ব্রন্মেবজীবঃ সকলং জগচ্চ । 
অখণ্ড রূপস্থিতিরেবমোক্ষো, 

ব্রহ্মাদ্বিতীয়েশ্রুতয়ঃ প্রমাণং ॥ ৬৩ ॥। 

ইতি শ্ীকবিতাকৌমুদ্রী কাব্যে উপদেশ প্রদানে 
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ 4 ॥ 

অন্থবাদ। জগতের যাবতীয় জীবই ব্রহ্গরূপে অবস্থিত সেই অথণ্ড ব্রহ্ম 
রূপে অবস্থানেই মোক্ষম্বরূপ, ব্রহ্ম, অদ্বিতীয়, শ্রতিই ইহার প্রমাণ, 
বেদাস্তের ইহাই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ॥ ৬৩ ॥ 

ইতি শ্রীকবিতাকৌমুদী কাব্যে উপদেশ প্রদাননোম 
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ * ॥ 



দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 

বিপদিধৈর্ধযমণাভ্যদয়েক্ষমা, 
সদসিবাক্পটুতাষুধিবিক্রমঃ | 
যশসিচাভিরুচির্বযসনংশ্রুতো, 
প্রকৃতিসিদ্ধ মিদংহি মহাত্বনাং ॥ ১ ॥ ॥৬৪ ॥ 

অন্ুবদ। বিপদকালে ধৈর্য অবলম্বন কর|, উন্নতি কালে ক্ষমা! গুণ আশ্রয় 

করা, সভাতে বাকৃচাতুধ্য প্রকাশ কর।, ঘুদ্ধেব সমষে পবাক্রম প্রকাশ করা, 

এবং যশ লাভ করিতে ইচ্ছ। করা, মহাত্ব। গণের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম ॥ ১॥॥ ৬৪ ॥ 

সহসাবিদধীতনক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাঁপদাংপদং । 
বৃণুতে হিবিস্ৃষ্যকারিণং গুণলুব্াঃ স্বয়মেকসম্পদঃ ॥ ২ ॥ ৬৫ ॥ 

অন্ুবাদ। বিবেচনা না করিয়া! সহল! কোন কাধ্য করিবে না, কারণ 

অবিমুষ্যকারী লোক সর্ধদাই আঁপদে পতিত হইয়া থাকে । বিমুষ্যকারী 

পোকের গুণে বশীভূত হইয়া সম্পদ স্বযং তাহাকেই আশ্রয় করে ॥ ২ ॥ ৬৫ ॥ 

জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃপূর্য্যতেঘটঃ | 

স হেতুঃ সর্বববিদ্যানাং ধর্মস্যচধনস্যচ ॥ ৩ ॥ ৬৬ ॥ 

অন্বাদ। যেমন বিন্দু বিশ্চু জল পতিত হইব ক্রমে ত্রমে কুস্তকে 
পরিপূর্ণ করে, সেই ন্ধপ বিদ্যা, ধন ও ধর্ ভ্রেমে ক্রমে সঞ্চিত হুইপ 

মন্ষ্যকে বিদ্বান খনবান ও ধর্্মশীল করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ ৬৬॥ 

নভোভৃষাপুষা মবনলিনভূষা মধুকরঃ, .. 

সভাভূষাসভ্যাবরযুবতিভূষাস্ুজনতী | 
বচোঁুষাসত্যৎ মধুসময়ভূষা পিঁককলো, 

মনোতুয্াশাস্তিঃ সকলগুণভুষাবিতক্রণং, ৪ ॥ ৬৭ ॥ 
অনুবাদ। যেমন গগণমগ্ডলের ভূষণ দিনষণি, খে নব নলিনের 

ট 



১৮ কবিতা কোমুদী। 

ভূষণ ভ্রমরগণ, যেমন সভার ভূষণ সভ্যগণ, যেমন যুবতি উত্তম স্ত্রীর ভূষণ 
সজনত।, যেমন বাক্যের ভূষণ সত্য বাকা, যেমন বসস্তকালের ভূষণ 

কোকিলের কুছ কুহু স্বর, যেমন মনের ভূষণ শাস্তিগুণ, সেইরূপ সকল 
গণের ভূষণ বিতরণ ॥ ৪ ॥ ৬৭ ॥ 

মিত্রংম্বচ্ছতয়ারিপুং নয়বলৈলুন্ধংধনৈরীশ্বরং, 
কার্যেণ দ্বিজমাঁদরেণ যুবতিংপ্রেন্নাগুণৈর্ববান্ধবান্। 
অত্যুগ্রংস্ততিভিগু ূন্ প্রণতিভিমুর্খং কথাভি বর্ধং, 
বিদ্যাভীরসিকং রসেনসকলং শীলেনকুর্ধ্যাদ্বশং ॥ ত ॥৬৮ ॥ 

অন্বাদ। মিত্রকে সরল আচরণ দ্বার। বশীভূত করিবে, ছুরাচার 

রিপুগণকে নীতিবল দ্বারা বশীভূত করিবে, লুন্ধজনকে ধন দ্বারা সাস্তন। 
করিবে, ঈশ্বরকে কার্ধ্যদ্বার। সদয় করিবে, ব্রাঙ্গণগণকে অত্যাদর প্রকাশ ছার! 

বশীভূত করিবে, বুবতী স্ত্রীকে প্রণয় প্রকাশ দ্বারা বশীভূত করিবে, বান্ধব- 

গণকে সদ্গুণ সমূহ দ্বারা বশ করিবে, অতি ক্রোধান্ধ ব্যক্তিকেস্তরতি 

বাক্যদ্বারা সান্তুনা করিবে, গুরুজন দিগকে নম্রত। প্রকাশ দ্বারা সন্তুষ্ট 
করিবে, মূর্খজনকে সুনীতি বাঁক্যে তুষ্ট করিবে, পণ্ডিতগণকে স্থীয় বিদ্যা 
বলে বশীভূত করিবে, এবং রসিক লোককে রসভাব দ্বারা বশ করিবে, 

আর শীলত! দ্বারা সকলকে বশ করিবে ॥ ৫ ॥ ৬৮ ॥ 

ক্ষান্তিশ্চেৎ্কবচেনকিং কিমরিভিঃ ক্রোধোহস্তি চেদেেহিনাং, 

জ্বাতিশ্চেদনেলেনকিং যদিন্ুহৃদ্দিব্যৌধধৈঃ কিংফলং । 
কিংস পৈর্ধদিছুর্জনঃ কিমুধ নৈর্বিবজ্ঞ।ন বিদ্যা যদি, 

ব্রীড়াচেৎকিমুভূষণৈঃ স্থকবিতা যদ্যস্তিরাজ্যেন কিং ॥৬1৬৯।। 

অনুবাদ । যদ্যপি মন্তুবোর ক্ষমা গুণ থাকে তবে তাহার আর বর্ম ধার- 

ণেরকি প্রয়োজন আছে। যদি ক্রোধ থাকে তবে তাভার আর শক্রর 

গ্রয়োজন কি? যদিজ্ঞাতি থাকে তবে আর তাহার অগ্লিদাহে দগ্ধ হইতে 

হয় না, যদি প্রকৃত বন্ধু থাকে তবে আর তাহার দিব্যোধধিতে কি ফল 

হইবে, বদ্দি আত্মীয় ছুর্জন থাকে তবে আর তাহার সর্প দংশনের ভয় 

থাকে না, যদি বিজ্ঞান শান্দ্রেতি বিশেষ পারদর্শিতা থাকে তবে আর; 

তাহার ধনের কোন প্রয়োজন থাকে না, যদি লজ্জা ভূষণ থাকে, তবে 



প্রথম ভাগ। ১৯ 

'ার তাঁহার অপর ভূষণের প্রয়োজন কি আছে। আর যদ্যপি স্থকবিত! 

অভ্যস্ত থাকে তবে তাহার আর বাঁগ্য স্থখের কি গ্রায়োজন অ:ছে ?0 ৬ ॥৬৯॥ 

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্বং চলজ্জীবনযৌবনং 

চলাচলমিদং সর্ববংকীত্তিধস্যসজীবতি ॥ ৭ ॥ ৭০ ॥ 

অনুবাদ। চিন্ত অভিণয় চঞ্চল, ধন অতিশয় চঞ্চল, এবং জীবন ও 
যৌবন কাল ইহা অতি মাত্র চঞ্চল, কাচ চিরস্থায়ী নহে, কেবল 

যাহার কীর্তি আছে সেই চিরকাল জীবিত থাকে ॥ ৭ ॥ ৭০ ॥ 

সজীবতিযশোষস্য কীর্তির্বস্যসজীবতি, 
অযশোহুকীর্ভিসংযুক্তো জীবন্নপিনজীবতি ॥ ৮ ॥৭১॥ 

অন্থুবাদ। যাহার যশ আছে সেও জীবিত থাকে আর ষাঁভার কীন্তি 

আছে সেও জীবিত থাকে, কিত্ত অযশ ও অকা্তি যাহার আছে, সে জীবিত 

, সত্বেও মুতবৎ শোত। পাইয়। থাকে ॥৮॥ ৭১॥ 

অগাঁধজলসঞ্চারী নগর্বংযাতিরোহিতঃ। 

গণ. জল মাত্রেণ সফরী ফর ফরায়তে ।1৯॥ ৭২।। 

অনুবাদ। দেখ! রোহিত মত্ত অগাধ জল মধ্যে বিচরণ করিযাঁও 

কিছুমাত্র গর্ব প্রকাশ করে ন।। কিন্তু গণ্ডষ পরিমাণ জল মধ্যে প্রোষ্টি 

মত্স্ত অহঙ্কারে জগৎসংসাঁরকে তৃণত্ুল্য জ্ঞান করিয়া ফরফর করিয়া থাকে 

কারণ মহৎ লোকের! অতস্ত ধনশালী হইলেও কিছুমাত্র গর্ধ প্রকাশ 

করেন ন। কিন্তু সামান্ত লোকের। বৎ্স।মান্ত ধনে অতিশয় গব্ধ প্রকাশ 

করিয়া থাকে সে কেবল উচ্চ নীচতার ফল ॥ ৯॥ ৭২॥ 

অসত্য বাণীপরদারসেবা, সন্নিগ্রহোছুষ জনানুরাগঃ | 
পাঁপেহনুরক্তিঃস্থকৃতো বিরক্তিরয়ং স্বভাব কলিবৎসলস্ত॥ ১০1৭৩| 

অনুবাদ । সর্ধদ! মিথ্যাবাক্য প্রায়াগ, পরক্ত্রীতে অন্ভরন্ত। লাধুজনের 
নিগ্রহ, হুষ্টজনের সমাদর, পাপকর্র্দে অনুরাগ, লত্কর্মে বিরাগ এইকপ 
ভাব কলিবৎসল লোকেরই ঘটিয় থাকে ॥ ১০ 8 ৭৩ ॥.. 



২, কবিতা কৌমুর্দী। 

সৎপীড়নং পৌরুষমন্যনারী, রতিব্রিনোদোহ্নৃতবাক্যভাঁষে । 
নিত্যক্রিয়া শিষ্জনাপকারোরীতিঃ প্রজানাংকলিবতসলস্য || 

॥১৯১ 1 ৭8 11 

অনুবাদ। সাধুলোককে পীড়ন কর।, পরক্ত্রীতে রতি প্রকাশ কর! 

মিথ্যা বাক্য কথনে আমোদ প্রকাশ করা এবং শিষ্ট জনের অপকার 

করাই নিত্যকন্ম, এইরূপ বীতি কলি-বৎসল প্রজাগণের দেখিতে পাওয়। 

যায় 2॥ ১১॥৭৪ ॥ 

বেদং বেদ ন কোঁপিভূধরদরী লীন! মুনীনাংগিরঃ 

স্বচ্ছক্লেচ্ছমতংজনাস্তদনুগাঁঃ কা নাম ধন্মক্রিয়াঃ | 

মদ্যং হৃদ্যমতীব বারবণিতীসেব্যানগুর্বাদয়ঃ, 

কিংকার্ধযং পরিশিষ্টমস্তিভবতোজানামি নাহংকলে ॥১২।।৭৫।। 

অন্বাদ। বেদাদিশীত্র আর কেহই জানিতে ইচ্ছ! করে না, ধর্ম্শাজ্স 
কার, সুনিগণের নীতিবাক্য' কেই আর শুনেনা। তাহা এখন পর্বত 

গুহাঁতে লীন হইয়াছে, লোকেরা প্রায় সকলেই শ্রেচ্ছ মত পবিত্র জ্ঞান 

করিয়। তাহারইহ অন্ুণামী হইয়।ছে, ধর্ম ক্রিয়ার কথা ভ্রমেও একবার মুখে 

আনে না, মদ্যই অতিশয় প্রিয় হইয়াছে, আর বার বখিত। সেবাতে একাস্ত 

অন্ুরক্ত, গুরুজনের সেবার কথ| এক বারও মুখে আনে না, অতএব 

হে কলি! পরিশেবে তোন।র বে, কি আছে? তাহ! আমি কিছুই জানিতে 

পারিতেছি না ॥ ১২ ॥ ৭৫ ॥ 

কাকস্য চঞ্চু দি স্বর্ণ যুক্ত] মাঁণিক্য যুক্তৌ চরণৌচ- তস্য | 
একৈকপক্ষে গজরাজ মুক্তা তথাপিকাঁকো নচ রাঁজহংসঃ ॥ 

| ১৩ | ০৭৬ || 

অনুবঠদ। কাকের চঞ্চু যদি স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করা যায়, এবং চরণদ্ধয় 

যদ্দি মাণিক্য দ্বার! তূষিত কর। যায় আর পক্ষদ্বয় বদি গজ মুক্তা দ্বার! অলঙ্কৃত 

করা যায়, তথাপি কাঁক, কখন রাজ হংস হইতে পারে না। কাক যে, সে 

কাকই থাকে ॥ ১৩| ৭৬ ॥ ৮৫ 
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ধনৈনিকুলীন]1ঃ কুলীনাঃক্রিষন্তে ধনৈরাপদো মানবানিস্তরস্তি। 
ধনেভ্যোনচান্যৎ সুহৃদ্বিদ্যতেহ ত্রধনান্যর্জয়ধ্বং ধনান্যর্জয়ধবং॥ 
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অনবাদদ। ধনদ্ার। নিধন ব্যক্তিনা কুলীন সদৃশ মান্য হয়৷ থাকে, 
মানবগণ, ধনদ্বাব। আপদ বাশি হহতে অনায়াসে নিস্তাব পায়, এবং ধন 

অপেক্ষ। বন্ধু, জগতে আব কাহাকেও দেখিতে পাওবা বায় না, অতএব হে 

মানবগণ ! তোমব। সঙ্পথ অবলম্বন কবিঘ। ধন উপাঁজ্জন কব, তবে 

এই জগতে সুখী হইতে পাবিবে | ১৯৪ ॥ ৭৭ ॥ 

'নবিদ্যয়ানৈবকুলেন গৌরবংজনানুরাগে!ধনিকেষুকেবলং । 
কপালিনা মৌলিধতাপিজান্ববীপ্রয়াতিরত্রাকরমেবসাদরং॥ ॥ 

|| ১৯৫ ৭৮ || 
অনুবাদ। কেবল বিদ্য দ্বুবা অথব| ধন দ্বাব। মনুব্যের সমধিক গোৌবব 

দেখিতে পাওয়া যাষ না, ধনবান দিগেব প্রতি, সব্বাপেক্ষা অধিকতবৰ আদব 

দেখিতে পাঁওষ। যায, যেমন জঙ্কুতনয়। গঙ্গা সর্বগুণশালী দেবেব দেব 
মভাদেব কর্তৃক সাদবে মস্তকে ধৃতা হইয়াঁও তিন নির্ধান বোধে তাহাকে 
পবিত্যাগ কবিয়া। বত্বাকবকে ধনবান জ্ঞান কবিলেন, সাদরে তাহাতেই 
মিলিত। হইলেন || ১৫ ॥ ৭৮ ॥ 

ধনেন কিং যে! ন দদাঁতি নাশ্মুতে, 
বলেন কিং যশ্চ রিপুং নবাঁধতে | 

শ্রুচতেন কিং যে! নচ ধন্মমাচিরে, 

কিমাত্মনা যো ন জিতেক্ড্রিয়ো৷ ভবেৎ ॥ ১৬ 11৭৯1 
অনুবাদ। যেব্যক্তি, কাহাকে কিছু দান কবিল না! এবং ্ক্সং 

কিছুই ভোগ কবিল ন। তাহাব ধনেতে প্রয়োজন কি? সেধন থাক।য় না 

থাকায সমান ফল। যে ব্যক্তি দ্নিপুকে বর্শীছুত না কবিতে পারল 
তাহাব বলেতে কি প্রয়েজন আছে যে ব্যক্তি ধর্ম আচরণ লনা করিল, 

তাহার শাস্স অধ্যয়নে কি ফস আছে। আর যে ব)জি, আপন ইন্রিয়গথণকে 

দমন করিতে ন। পারিল, ভাঙার জীবনে কি শ্রযোজন আছে ॥ ১৬৪৮৯ ॥ 
অঞ্জনস্য ক্ষম্নং দৃষ্টা। রল্পীকস্যচ সঞ্চয়ং | 
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্ধ্যান্দানাধ্যয়ন কর্ণ 8 ১$1 ৮০ | 

খনুনাদ। অপ্ননেব ক্রমে ক্রমে ক্ষর দেখিয়া, বন্দীকে জমশ$ 



২২ কবিত। কৌমুদী | 

উপচয় দেখিয়! দান এবং অধ্যয়ন কার্ষেয দিবসকে সফল করিবে, (দিবসের 

মধ্যে কিছু দান ও কিছু অধ্যয়ন করিবে বৃথ। দিবস অতিবাহিত করিবে না। ) 
॥ ১৭ ॥ ৮০ ॥ 

দানোপভোগরহিতা দিবসা যস্য যাস্তিবৈ | 

সকন্মকার ভস্ত্রেব শ্বসন্পপি ন জীবতি ॥ ১৮ ॥ ৮১ || 

অনুবাদ । যে ব্যক্তির দান এবং উপভোগ না করিয়। দিবস বুথ 
অতিবাহিত হইল, সে কর্মকারের ভন্ত্রের (জণাতার) ম্তায় নিশ্বাসফেলে 

বটে, কিন্ত কদাপি জীবিত নহে ।। ১৮ ॥ ৮১ ॥ 

কোতিভারঃ সমর্ধথানাং কিং দুরং ব্যবসায়িনাং । 
কোবিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃপরঃ প্রিয়বাদিনাং ॥১৯।৮২। 

অন্ুবাদ। সক্ষম ব্যক্তিদ্রিগের অতিশয় ভার কিছুই নাই, ব্যবসায়ী 

দিগের দূরদেশ কোথাও নাই বিদ্বান ব্যক্তির বিদেশ কোথাও নাই, এবং 

প্রিয়ভাবী দ্বিগের শত্রু কেহই নাই ॥ ১৯ ॥ ৮২ । 

রত্বাকরে! নিজগুহং গৃহিণীচ পদ্মা, 
কিং দেয়মক্তি ভবতে জগদীশ্বরায় । 

রাধাপনীত মনসো মনসোইস্তি দেন্যৎ : 
দর্তং ময়া যছুপতে ত্বরিতং গৃহাঁণ ॥২০॥৮৩ ॥ 

অনুবাদ । হে যছুপতে ! তোমার বাসস্থান রত্বাঁকর সমুদ্র, শ্যয়ং লক্ষ্মী 

তোমার গৃহিণী, তুমি সাক্ষাৎ জগতের ঈশ্বর, সুতরাং তোমাকে আর দেয় 
বন্ত জগতেকি আছে যাহ! দিব সে সকলই তোমাতে সম্ভবিতে পারে ; 

তবে রাধিক।তোমার মন হরণ করিয়াছেন, বোধ হয় তোমার তাহারই অভাব 

থাকিতে পারে, অতএব আমি তোমাকে সেই মনই প্রদান করিতেছি 

গ্রহণকর || ২০ ॥ ৮৩॥ 

শশিনি খলুকলঙ্কঃ কণ্টকঃ পন্মনালে, 
যুবতি কুচ নিপাঁতঃ পক্কতাকেশ জালে । 
জলধিজল মপেয়ং পণ্ডিতে নির্ধনত্বং , 
বয়সিধব বিয়ৌগো নির্ব্বিবেকো বিধাত1 ॥ ২১1৮৪ 

ন্ুবাদ। চক্দ্রেকলগ্গ, পদ্ঘনালেকপ্টক, যুবতীগণের স্তন পতন, কেশ 
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ঁ 

জাঁলে পক্কত।, সমুদ্র জলের অপেয়তা, পণ্ডিতগণের নিধধধনত।, যৌবনে শ্বামি 
বিয়োগ, এই সমুদয় দেখিয়া বোধ হয় যে, বিধাতা নিশ্চন়্ই বিবেচন। শুন্য 

তাহাতে আর অন্ুমাত্র সংশয় নাই ॥২১।৮৪। 

ইতি কবিতাকৌমুদ্যাং নানাবিধভাঁব বর্ণনোনাম 
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 

তৃতীয়োহধ্যায়। 

একোৌঁভূন্নলিনাওতশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাঁপর, 

স্তেনর্বেকবয় স্ত্রিলোক গুরবস্তেভ্যোনম কুম্মহে । 

অর্ধবাঞ্চে! যদ্ধি গদ্য পদ্য রচনৈ শ্চেতশ্চমৎকুর্র্বতে, 
তেষাং মুদ্ধি দধামি বামচরণং কর্ণাট রাজপ্রিয়া ১11৮৫ 

অনুবাদ। একদা! কর্ণাট রাজ, কালিদাসের স্মধুর কবিতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া 

সর্ধস্থ দান করিবার মানস করিয়াছেন ইহ। শ্রবণ করিয়া রাজমহিবী এই শ্লোক 

টি পাঠ করিয়। ছিলেন । কমল হইতে ত্রন্গা একজন আদিকবি উদ্ভূত হুইয়। 

ছিলেন। পরে পুলিন দেশ (বালুকাময় তীর ভূমি) হইতে দ্বিতীয় কবি, 
দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব (সত্যব্তী গর্ভ হইতে) উদ্ভূত হন, অপর একজন 
বলীক (উই পোকার বাসস্থান) হইতে উৎপন্ন হইয়া ছিলেন ইনি 

রামায়ণ রচচিতা বান্ীকি'। ইহারাই ভ্ত্রিলোক গুরু কবি বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

অতএব তাহাদিগকে নমস্কার করি। অধুনা! যদি কোন অব্বাচীন গদ্য পদ্য 
রচনা করির! চিত্তের চমৎ্কারিত্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তবে কর্ণট 

রাজপ্রিয়া আমি তীঁহাদেরই বাষপাদ মন্তকে ধারখ করি, ব্রা 

(তাহাদের শিরোদেশে আমি বামপদ অর্পণ ক্রি ॥ ৯॥ ৮৫ ॥ 

নযাচে গজালিং নব! বাঁজিরাজীং 

ন ধিতেষুচিত্তং কদাচিন্মমৈব । 



২৪ কবিত। ফৌমুদী | 

ইয়ং স্ুস্তনী মস্তক ন্যস্তহস্তা 
নবাঙ্গী কুরঙী দৃগঙ্গীকরোতু 1২।।৮৬।। 

অনুবাদ। প্র্থত আছে যে কর্ণাট রাজমহিযষীর সগন্বশ্রিষ্ট শ্লোক গুলিয়। 

কালিদাস উল্লিখিত শ্লোকটী রচনা! করিয়াছিলেন । কিন্তু সাধারণের 

মতে উহ! কোন নব্য কবির রচিত। আমি তোমার গজশ্রেণী বা ঘেটক 

র।জি প্রার্থনা করি না। ধনেতেও আমার মন আকৃষ্ট হয় না। কেবল এই 

মাত্র প্রার্থন। করি যে, এ মন্তক ন্যস্ত হস্তা লুস্তনী কুরঙ্গ নয়ন। দণ্ডায়মান 

রহিয়াছেন, উনিই একবার আমাপ্রতি সান্থকুল কট।ক্ষপাত করুন। ২।৮৬॥ 

চক্দ্রবর্ণনা | & 

তিমির ভূজগ সঙ্গ। দ্বাসবাঁশা ভুজঙ্গী 

তুহিনকিরণবিম্বং চাঁরুডিন্বং প্রসুতে । 

বিরছিজন বধায় ব্যক্ত মস্যান্তরালে 

প্রবিণমতি স্বৃগান্কচ্ছদ্মনাকাঁলসর্প2 |1৩11৮৭॥ 
অন্ুব'দ। পুর্ধদিকরূপ ভূজঙ্গী তিমিররূপ সর্প সংসর্গে শীতরশ্মি 

চজ্ত্ররূপ এক মনোহর ডিম্ব প্রসব করিয়াছে ইহাই নিশ্চয় । যেহেতু বিরহি- 
জনের বিনাঁশার্ঘ মুগচিহৃচ্ছলে উন্তার কুক্ষিদেশে কালসর্প পরিণাম (প্রমাণ ) 

পাইতেছে ॥ ৩ ৮৭ ॥ 

পুরোবা পশ্চাদ্বাকচিছ্রপবসামঃ ক্ষিতিপতে, 
ক্তদাঁকা নে হানির্ববচনরচনাক্রীত,. জগতাং । 

অগারে কান্তারে কুচকলসহারে স্বগদৃশাৎ 

মণে স্তল্যং মূল্যং সহজ ধবলস্য 'ছ্যতিমতঃ 11811৮৮॥ 
অনুবাদ । এইরূপ কিন্বদস্তী আছে যে একদা রাজা বিক্রমাদিত্য ঘটক- 

পর নামা কোন কবিকে সম্গথে আলন প্রদান করিয়া বিখ্যাত কবি কালি- 

দাসকে পশ্চা্বন্ী কোন আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করেন ।তদর্শনে 

অন্য কোন সভাসদ, কালিদামকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন যে, বুঝিলাম গুণ 

সকল ষোশ্যপাত্রে নিহিত হইলেই আদূৃত হয়, ইহার প্রত্যুত্তরে কালিদাস 
বলিয়াছিলেন যে..আমি ক্ষিতিপতির পুক্পোভাগে কিবা পশ্চান্ভাগেই 

উপবেশন করি ন। কেন, যখন আমি পদ্য গদ্য রচনা দ্বার! জগৎ 
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ক্রয় করিতে সমর্থ আছি, তখন তাহ।তে আমার আর ক্ষোভের 

নিষয় কি আছে? ্ৃভাব শুভ্র দীপ্তিশালী মণিকে গৃহের প্রান্তরে, অথবা! 

স্বগনয়না অবলাগণের হারে যেখানেই রাখিবে সব্বত্র তাহার মুল্য সমান 

থাকিবে ॥81৮৮1 

অপিদ্িবস মনৈধীঃ পন্মিনী সদ্মনিস্থঃ, 
রজনিষু নিরতোইহভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাৎ। 

কথয় কথয় ভূঙ্গ স্বচ্ছভাবেন তাবৎ, 

কিমধিকম্থখমাঁপ্নীরবা1 তশ্রঘেতি 11611৮৯॥- 

অন্তবাদ । জনশ্রতি আছে যে, কোন এক নিখিল শান্ত্রজ্ঞ ছাত্র, নান। স্থানে 

অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে কোন এক অধ্য!পকের নিকটে পাঠ সমাপনাস্তে 

অধ্যাপক, ছাত্রকে কৌশল ক্রমে উল্লিখিত শ্লোকে তুমি কোন স্থানে পড়িয়া 

অধিক স্থখলাভ করিয়াছ ? ইহা! ছলে জিজ্ঞাস। করিক্প/ছিলেন। 

হেভৃক্ষ! তুমি পদ্মিনীর নিকেতনস্থ হইয়া দিবস ষাপন করিয়াছ ? 
রাত্রিতে কুমুদিনীরূপরমনীতে সংসক্ত ছিলে । এখন সরল ভাবে বল দেখি 

ইহার মধ্যে.€কাথায় অধিক স্থখ লাস করিয়াছ ॥৫॥৮৯। 

ত্বংপীযুষ দিবোইপিসভুষণমসি দ্রাক্ষে পরিক্ষেতকঃ, 

মাধুর্্যং তব বিশ্বতোহিবিদিতং সাঁধবীচ মাধ্বীকত। । 
কিন্ত্বেক স্তবপর স্তবরুন্তদমপি ভ্রমোমচেৎ কুপ্যসে, 
ঘঃ কান্তাঁধর পল্লপবে মধুরিমা নান্যএ কুত্রাপি সঃ1।৬।৯ ০ 

অন্ুবাদ। ইহার উত্তরে ছাত্র বলিয্বা ছিলেন, হে পীঘুষ ? তুমি স্বর্গের ও ভূষণ। 

হে ভ্রীক্ষে ! আক্ষ;র) তোমায় কে পক্বীক্ষ। করিতে পারে? তোমার: মাধুর্য 
সকলজনবিদ্ধিত এবং অপরিচ্ছিন্ন। পরস্ধ যর্দি আমার অক্ুদ্্দবাক্ে 

ভবদীযর় অস্তঃকর্পণ সম্ভতাপিত না হয়, তবে একান্ত সরল অগ্ঞঃকরণে 

বলিতেপান্ি কাস্তানর পলপবে যে, সধুত্বি মা, তাহা অন্ত কুঁআাপি নাই ॥ ৬/০০॥ 

যন্ত্যাজন্মান্যবংশে বসতিরপি স্দা দুবদেশে পুর 
সৈষাতৃত্বা বখুটী প্রকর্টিত বিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রনিষ্তী 



২৬ কবিত। কৌমুদী। 

আজন্ম প্রাণ তুল্যান্ গুরুজন জননী সোদরানভ্তরঙ্গান্, 
দুরং কৃত! ব্বগেহাঁৎ পতিমভিরমতে ধিক গৃহস্থা শ্রমস্থান্॥৭॥৯১॥ 

অধ্যাপকের আক্ষেপোক্তি। যিনি ভিন্ন বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়। 

নিরন্তর দূরদেশে বাস করিতেন তিনিই এখন নববধূ হইয়া বিনীত বেশে 
পতি গৃহে প্রবেশ পুব্বক আজন্ম প্রাণস্ম গুরুজন জননী সহোদর ও অস্তরঙ্গ 
মণ্ডলী কে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কেবল আপনিই পতির অন্ুুরাগের 

অদ্বিতীয় আ.্পদ হইতেছেন। হায়' এতাদৃশী পত্ৰী দ্বার! গৃহস্থাশ্রমী কে 

ধিকৃ ॥ ৭ ॥ ৯১ ॥ 

_পিকঃ কৃষ্ঠো নিত্যং পরমরুণয়! পশ্যতি দৃশা, 
পরাপত্যদেষী স্বস্থত মপিনো পালয়তি যঃ। 
তথা প্যেষোহমীষাং সকল জগতাং বল্লপভ তমো, 

ন দোষা গৃচ্ছন্তে মধুরবচসাং কেনচিদরপি |॥ ৮11৯২॥ 
অন্ুবাদ। কোকিল, নিতান্ত কৃষ্ণবর্ণ, স্থুতবাং অতি কুৎসিত, নিরন্তর 

চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়! অবলোকন করিতেছে, স্থতরাং অতি কুদ্ধ স্বভাব 

বলিয়। বোধ হয়, এবং যে, অন্তের সন্তানকে দ্বেষ করে, স্বকীয় সস্তানকে 

কদাচ প্রতিপালন করে না, তাঁহার দোষের কথা আর অধিক কি বলিব, কিন্ত 

কি আশ্চর্যের বিষয় তথ।পি সে, সকল জগতের অত্যন্ত প্প্রিয় হইয়! 

রহিয়াছে । অতএব বুঝিলাম মধুরভায়ী হইলে কেহু তাহার অপরাধ গ্রহণ 

করে ন। ॥ ৮ ॥ ৯২ ॥ 

পোঁতে। ছুস্তর বারিরাশি তরণে দীপোহন্ধকাঁরাগমে, 

নির্ববাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশাস্ত্যৈত্থণিঃ | 
ইথং তত্ভুবি নাস্তিষস্ত বিধিনানোপায় চিন্তা কৃততা, 

মন্যে ভুর্জন চিত্ত বৃদ্ধি হরণে ধাতাপি ভগ্োদ্য মঃ1৯॥৯৩। 
অনুবাদ। দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইতে অর্ণব্যান সৃষ্ট হইয়াছে । অন্ধ- 

কার বিনাশার্থ দীপ, নির্ব/তস্থলে বাষু সঞ্চালনের নিমিত্ত তালবৃ্ত, এবং 

ম্দমন্ত হস্তিগণের ওদ্ধত্য নিবারণার্থ অঞ্কুশ, নির্মিত হইয়াছে । অতএব 

পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই বিধাতা! যাহার প্রতিবিধান চিস্তা করেন নাই। 
কিন্ত আমি বিবেচনা! করি যে, ভুর্জনের চিত্ত বৃত্তি হরণ। করিতে তিনিও 
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ভগোঁদ্যম ভইয়াছেন। অর্থাৎ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কেবল 

ইহাই পৃথিবীতে কষ্টেব কারণরূপে বিদ্যমান রহিযাছে ॥ ৯॥ ৯৩॥ 

কেয়ং ভবিষ্যতি বিনিদ্র সরোরুহাক্ষী 

কামস্ কাঁপি দয়িতা তনুজানুজাঁবা । 

এনা বিলোকয়তি যস্তরুণ স্তদানীং, 

কামস্তমস্তকরুণ স্তবরিতং নিহস্তি 11১০।1৯৪। 
আনুবাদ। অসামান্য রূপলাবণ।বতী কোন যুবতী কামিনী, সর্ধা- 

লঙ্কাবে ভূষিত হইয়া স্বামীব গমন প্রতীক্ষ! কবিতেছে এমন সময তাঁহাঁব 
পতি আগমন করিবামাত্র উভমেব প্রতি দৃষ্টিপাত হওযাঁতে উভয়েই মুগ্ধ 

হইল তখন তাহার স্বামী দষিতকে উদ্দেশ কবিয়া বলিতেছেন যে, এই 
প্রকুক্ক কমলাম্মীকে ? বোধ হয কন্দর্পের দয়িত।, কিশ্বা কনা, অথবা ভগ্ী, 

হইতে পারে । কেন না যখনই ইহাকে অবলোকন কবি, নির্দযঘ কন্দর্প 
তখনই অতি নিষ্ঠ।র হইয়। অতিশয় যাতনা প্রান করে ॥ ১০ ॥ ৯৪ ॥ 

বিভীষয়তি শীতলং জল মহির্বপুত্বানিব, 
প্রলোভয়তি কাঁমিনীস্তন ইবাস্তধুমৌহনলঃ 
স্থতাত্মজইব ত্বিষো দিনমণেঃ সুখীকুর্ববতে, 
কুটুন্ব কট্বাগিব ব্যথয়তে তুষারেহনিলঃ ॥ ১১ ॥৯৫। 

অন্ুবাদ। শীতকালে শীতল জল, অর্পের ন্যায় ভয়োৎ্পাদন করি- 

তেছে। নিধূম অগ্নিও কামিনী স্তনের ন্যায় প্রলোভিত করিতেছে । 

ুর্ধ্য কিরণ পৌত্রের ন্যায় স্তৃ্ী কবিতেছে। বায়ু কুট্দ্বের কট্বাক্যের ন্যায় 
ব্যথিত করিতেছে ॥ ১১ । ৯৫ ॥ 

বহিকোণ গতোভানুঃ শীতাঁৎ সঙ্ক,চির্তং দিনং । 
বৈশ্বানরে! নরক্রোড়ে রাজন্ শীতম্ত কা কথা ॥১২।৯৬ 

অন্থুবাদ। হে বাঁজন্ শীতভয়ে হুর্ঘ্য, অগ্িকোণে গমন করিক্াাছেন। 

দিবস সন্ব,চিত হুইয়] পদ্ডিয়াছে। অগ্সিও মানবগণের ক্রোড়দেশকে কম শ্রয় 

জীব অতএব শীতের কথ। খর অধিক কি বলিব ॥ ১২ ॥ ৯৬। 

সায়ং নাসযুদেতি বালির নাজ ॥ সে চত্%ু হয 

দাবামিঃ করনন্বরে কিমশবিও খচ্ছান্তরী কে ররং 4 

(অরাঞজাড 



হ্৮ ববিত। কৌমুরদী । 

হন্তেদং নিরমায়ি পাস্থরমণী প্রাণানিলম্াশিয়!, 

ধাঁব দৃঘোর বিভাবরী বিষধরী ভোগস্থ ভীমোমণিঃ 
॥ ১৩ ॥৯৭॥ 

অনুবাদ' কোন বিরহব্াতরা রমণী সন্ধ্যাকালে পূর্ণচজ্রকে উদ্দিত 

হইতে দেখিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতেছে যে একি, সুর্য উদ্দিত হইতেছে ? 

না সন্ধ)ক।ছেত সুযে)র উদয় সম্ভবিতে পারে না। তবে কি চন্দ্র ?--না, 

তাহ1ও নহে, €কন চঞ্জের কিরণ এত প্রথর নহে । তবে দাবানলহ হইবে, 

তাহাইব। আকাশে কিরূপ্ হইতে পারে? তবেবুঝি বজই ভইতে পারে 

বজই বা কিরূপে নিমেঘ আকাশে অবস্থান করিতে পারে £ তবে ইহাই 

নিশ্চয়, পান্থ রমণী (বিরহিণী) গণের প্রাণ বায়ু হিংদা করিতে যে, অতি 

ঘোর বিষধরী ধাবিত হইতেছে ইহ? তাহার ফণাস্থিত ভয়ঙ্কর মণি ॥ ১৩॥৯৭॥ 

নখানি বিধুশঙ্কয়া বিরহিণী করেণ। বুণোঁৎ, 

ততঃ কিশলয় ভ্রমাৎকর মথাক্ষি পদ্দ.রতঃ। 

ততো বলর শিঞ্জিতৈ ভ্রমর গুঞ্জিতৈঃ শহ্বয়া, 
উুরিতি কুহুরবধ্বনিভিয় পতন্ মুচ্ছি তা ॥ ১৪ ॥ ৯৮ ॥ 

অন্্বাদ। কোন বিরহিণা নারী, সব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, গৃহ দ্বারে 

দণ্ায়মান হইয়। আপন পর্টিিচিস্তার মগ্ন রহিয়াছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ 

আ।পুন নথরাজ্িতে দুষ্ট পতিত হওয়াতে এ নখরাবলিকে চন্দ্র শঙ্কা 

বরিয়। হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিল, অনস্তর হস্তকে কিশলয় (নৃতন 

পল্লব) ভ্রমে দুরে নিক্ষেপ করিল । তাহাতে যে বলয় (বাল।, শিঞ্জিত 

( সুমধুর শব্দিত ) হইল তাহাকেও ভ্রমর গুঞ্জন মনে ভাবিয়। উহ ইত্যাকার 
শব্দ করিত উঠিল। এ উহু শবকে কুহু (কোকিলরব) মনে ভবিয়া মুচ্ছিত 

ভইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ১৪॥ ৯৮ ॥ ূ 

আয়াতাঁঃ সখি ্্ধা বর্ধাদপি যা দিবসোদীর্ঘঃ, 

দিশি দিশি নীরতরঙ্গো নিরত রঙ্গোযমহৃদয়েশঃ 8 ১৫ ॥৯৯।॥ 

অনুবাদ । কোন বিরহিণী রমণী, নিতান্ত সোৎ্স্কা হইয়া সখিকে 

সন্ভাধণ করিকা বলিতেছে যে, হে সখি! বর্ধাকাল সমাগত হইয়াছে ইহার 

দিবস সকল বর্ষ (বঙসর ) অপেক্ষাও বড় বোধ হইতেছে। চতুদ্দিকে জলের 
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তরঙ্গ সকল প্রবাহিত হইয়। সর্ধজনের আনন্দ বদ্ধন করিতেছে । এসময়ে 

কেবল আমার প্রাণেশ্বর রঙ্গরসভোগে বিরত থাকিয়া আমাকে যত্পরো" 

নান্তি কেশ প্রদান করিতেছেন ইহাতে তাহার দোঁষ নাত আমারই অদৃষ্টের 
ফল ॥ ১৫ || ৯৯॥ 

কালেবারিধরাণ1 মপতিতয় নৈবশক্যতে স্থাতুং | 
উতৎক্িতাঁসি তরলে নহি নহি সখি পিচ্ছিল পন্থাঃ ॥১৬ ॥১০ ০ 

অন্ুবাদ। কোন পতি বিদেশস্থ। নারী, প্রিক়্তমের জন্য অতিশয় উৎ- 

কত। হইয়া সখিকে ছলে জানাইতেছে যে সখি! বর্যাকালে অপতিতা। 

হইয়া (পতিরহিতা অথবা পতিতা না হইয়া) থাকিতে পারিতেছি 

না। সখিউদ্তর করিল। কেন সখি! পতির জন্যকি উৎ্কঠ্ঠতা হুই- 
য়াছ? বিরহিনী উত্তর করিল 1 ন! সখি সে কথা বলি নাই, বলিতেছি 

পথ পিছল হইয়াছে এ কারণ পতিতা ন। হইয়া আর থাক] যায় না ॥১৬১০০॥ 

বিজ্ঞপ্তিরেষা মমজীববন্ধোত ব্রৈবনেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ | 
সম্প্রত্যযোগ্য স্থিতিরেষদেশঃ করা হিমাংশোরপিতাপয়স্তি 

ূ ॥১৭॥ ১০১ ॥ 

অন্ুবাদ। কোন পতি বিদেশস্থা বিরহিণী রমণী, শ্বকীয় বিরহ 
বেদন। ছলক্রমে জানাইবার নিমিত্ত এই কথ! বলিয়া পত্র লিখিতেছে। 

যে, হে জীবনমিত্র! আপনার সমীপে এ দাসীর এইমাত্র নিবেদন ৫ 

আপনি আরও কিছু দ্দিন যেন সেই দেশেই কালযাপন করেন। কেন ন! 

সম্প্রতি এ দেশ অবস্থানের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, যে হেতু হিমাংগু- 
চন্দ্রের শীতল রশ্মিও এখন এখানে তাপ প্রদান করিতেছে ॥ ১৭ ॥ ১০১ ॥ 

হস্তালি সন্তাপ নিবৃত্য়েহস্যাঃ 

কিং তালরন্তং তরলী করোতি। 

উত্তাপ এযোহস্তরদাহহেতুর্নত- 
ভ্রুবো নব্যজশাপনেয়ঃ 7 ১৮ 8১০২। 

অনুবাদ । কোন বিয়হিণী রমণী শুকীয় পতি বিয়োগে অস্কান্ত বিধুর 
হওয়াতে তাহার স্হচরী তাঁহাকে তালবৃস্ত দ্বারা বীজন কর্তিছে ৬৬ 



৩০ কবিত। কৌসুদী । 

দেখিয়া কেহ কহিতেছে হে সখি ! তুমি সম্তাঁপ 'নিবাঁরণের জন্য, কেন বুথা 

তালবস্ত বীজন করিতেছ। অস্তর্দাহই এ উল্তাপের কারণ, অতএব এই 

তাপ তোমার (তালবুন্ত ) ব্যজন দ্বারা অপহাধ্য নহে কিন্তু নব্যজন ( নবীন- 

বয়স্ক পতি) কর্তৃক অপনেয়, (অপশাধ্য হইবে) ন বজনাপনেয়ঃ পক্ষান্তরে, 

ন্বাজনাপনেয়ঃ ইহাই কবির শেষোক্তি ও চমত্কারিত্ব ॥ ৯৮ ॥ ১০২ ॥ 

প্রিয়ে প্রয়াতে হৃদয়ং প্রয়াতং 

, লঙ্জাগতাঁ চেতনয়1 সহৈব। 
/ নিলজ্জ হে জীবিত নশ্রুতং কিং 

মহাঁজনো যেন গতঃ সপঙ্থাঃ ॥ ১৯ ॥১০৩।॥ 

অনুবাদ । কোন প্রোধিত ভর্তৃক বিহর কাতর! বমণী, পতি বিদেশে 

যাইয়া! বহুদিন কোন সম্বাদাদি না লওয়াতে স্বামী সৌভাগ্য লাভ ছুণ্রাপ্য 

বোধে আপন প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে আমার প্রিয়তম বিদেশে 

প্রস্থান করিলে হৃদয় ও তাহার সহিত প্রস্থান করিয়াছে । জ্ঞানের সহিত 
লজ্জাও তাহার অন্গমন করিয়াছে । অতএব:হে নির্লজ্জ জীবন! তুমি 
কখন শুন নাই ষে, মহাজন যে পথে গমন করেন, সেইটিই প্রকৃত পথ। 

অতএব তোমার মরণের অন্থসরণ কর্তব্য ॥ ১৯ ॥১০৩ ॥ 

মলয়াচল সংযুক্তেবাঁতে বাঁতে শনৈঃ শনৈঃ | 
ব্যনিন্দৎ বানরান্কাচিৎ কামিনী যামিনী মুখে॥২০॥১০৪ 

অন্ুবাদ। বসন্তাগমে সায়ংকালে মলয়ানিল, মন্দ মন্দ বহন করিয়। 

প্রমোদবনে বিকশিত মলিক। মালতী গন্ধ হরণ পুব্বক সর্বাল্কার ভূষিতা 

প্রোষিত ভর্তৃকা কোন বিরহিণী রমণীর কমণীয় গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র অত্যন্ত 

অসহ বোধ হওয়াতে সে বানরগণকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে অর্থাৎ 

তোমরা! সমুত্রে সেতু বন্ধন সময়ে বাঁবতীয় পর্বত সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলে, কিন্তু মলয় পর্ধতকে কি নিমিত্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ কর নাই? তাইত 

তদাশ্রিত বাযু এক্ষণে আমাকে এত পরিতাপ প্রদ্দান করিতেছে ॥ ২০ ॥ ১০৪ 

নিন্দামি কিং মলয়চন্দনগন্ধবাহং 

কিংবা শধানিকরধাম তিরস্করোমি | 



গ্রথম'ভাগ ৩১ 

চুতঃ স্বহস্ত সলিলৈঃ পরিবর্ধিতোহয়ং, 
মাং তাপিনীং দহতিহস্তনবাঙ্ক,রেণ ॥ ২১ ॥১০৫॥ 

অন্ুবাদ। বসস্তকাঁলে সুন্ধ্যা সময়ে পুর্ণচন্্র উঠিয়াছে মলয়ানিল যৃছুমন্দ 

বহিতেছে আমমুকুল প্রক্ষ,টিত হইয়াছে কোন বিরহিণী রমণীর উহা অত্যন্ত 
অসহা বোধ হওয়াতে সহকারকে ভর্খসনা করিয়া বলিতেছেন যে, আমি 

মলয়ানিলকে কি বলিয়! তিরস্কার করিব কারণ সে দূরস্থিত নিঃসম্পকীয় 

লোক, সে অনায়াসে আমাকে সন্তাপ প্রদান করিতে পারে, কিন্ত 

এবড় আশ্চর্য্য যে ম্বহস্তে সলিল সেক করিয়। ধাহাকে পরিবর্ধিত করিয়াছি, 

সেই রসাল তরুই নবান্কুর দ্বারা আমাকে দ্ধ করিতেছে হায়! আমার ন্যায় 

হুতভাগিনী আর কে আছে? ॥২১॥ ১০৫ ॥ 

পিক বিধুস্তবহত্তি সমন্তমস্ত'মপি তস্য বিরোধি কুহুরবঃ। 

ইতি কৃতাবিধিনৈব বিরোধিতা কথমহোসমতা৷ মম তাপনে ॥ 
॥২২। ১ ০ ৬॥ 

অনুবাদ । কোন বিরহিণী রমনী, বাসস্তী শামিনীতে চক্দ্রমা উদ্দিত 

হইলে পিকগণের স্থমধুর কুহ্ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতি অসহা বোধে 
খেদ করিয়া বলিতেছে যে, হে পিক ! চক্র, তোমার সদৃশবর্ণ যে, অন্ধকার 
তাহা নাশ করিতেছেন, তুমি ও তাহার বিরোধি যে কুহুরব (আমাবস্তাধবনি) 

করিতেছ, বিধাতাই তোমাদের উভয়ের এইরূপ স্বাভাবিকী বিরোধতা 

প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিস্তুকি আশ্চর্য । আমাকে পরিতাঁপ দিবার জন্ত 

তোমর! উভয়েই ৫সেই চির বিরোধ পরিহার পুব্ধক একা মত্য আশ্রক্স 

করিলে ॥ ২২ ॥ ১০৬ ॥ 

আয়াত মধুযামিনী যদি পুনর্নাধাতি এবপ্রভুঃ, 
 প্রাণাষান্ত বিভাঁবসৌ যদি পুনর্জন্ম গ্রহংপ্রার্থয়ে | 
ব্যাধঃ কোঁকিলবন্ধনে বিধু পরিধ্বংসেচরাহুগ্রহঃ, 

কন্দর্পে হরনেত্রে দীধিতি রহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ ॥২৩1১০৭ 
অনুবাদ । প্রোষিত ভর্ভৃক্কা কোন বিরহিনী কামিণী, বহুদিবস পতি : 

সা বাসন্তী রজনী সমাগত। দেখিয়া খেদ কষ্িরা বলিতেছে যে, 



৩ কবিতা কোমুদী । 

তবে এপ্রাণ ও তাহার ৰিরহানলে দগ্ধ হইয়া বহির্গত হৌক তাহাতে আমার 
কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই। কিন্তু দি আমার জন্ম পরিগ্রন্ছ করিতে হয়, তবে 
এই মাত্র প্রীর্থন।, আমি যেন কোকিল কুলের বন্ধনের £নমভ্ ব্যাধ, চন্দ্র 

মগুল গ্রাস করিবার জন্ত রাহ্ুগ্রহ, কন্র্প বিনীশ হেতৃহরকোপানল এবং 
আমার প্রাণেখখরকে ব্যথিত করিবার নিনিন্ত মন্মথ হইয়। জন্ম পরিগ্রহ 
করি ॥২৩)১০৭॥ 

৫ পঞ্চত্বং তনুরেতি ভূত নিচয়াঃ স্বাংশে বিশন্ত প্রুবং 

ধাতারং প্রণিপত্য নত্রশিরস! যাঁচেহহমেকং বরং । 
তদ্বাপীষুপয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে। 

ব্যোন্সি ব্যোম ধরাচ বক্মনি তথা তর্ভীলরুন্তেহনিলঃ ॥২৪।১০৮ 
অনুবাদ। পতিবিরহ কাতর কাচিৎ্ রমনী, থখেদ করিয়া বলিতেছে 

যে,আমার পঞ্চত্বকালে পৃথিব্যাদদি ভূতনিচয় স্ব স্ব অংশে নিশ্চয়ই প্রবেশ 

করিবে, তাহাতে আমি ছঃখিত নহি । কিন্তু আমি নত মস্তকে বিধাতাকে 

প্রণিপাত করিয়া এই মার প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাহার (প্রিয়তমের ) 

[ন বাপীতে আমার সলিলাংশ প্রবেশ করে, তদ্দীয় আদর্শ তলে মদদীয় 

জ্যোতি: তাহার প্রাঙ্গণাকাশে আমার দ্রেহস্থ আকাশ, তদ্দীয় গমন পদবীতে 
আমার পার্থিবাংশ এবং তাহার বীজন বায়ুতে আমার অনিলাংশ মিলিত 

হইয়। যায় ॥ ২৪॥১০৮। 
লতাঁমুলে লীনো হরিণ পরিহীনোহিমকরঃ 

ধুনীতে বন্ধূকঃ তিলকুম্ম জন্মাপি পবনঃ। 
চলভারাক।রা পততি জলধারা কুবলয়াঁৎ, 

বহিদ্বপরে পুণ্যং পরিণমতি কম্াঁপিকৃতিনঃ ॥ ২৫॥ ১০৯॥ 
অন্নবাদ | লত। মুলে হরিণ পরিহীন (অর্থাৎ নিক্ষলঙ্ক। চন্দ্র বিলীন 

হইয়াছে, তিলকুন্থম জাত বাবু ও বন্ধুকপুষ্পকে (অর্থাৎ নাসিকার বায়ুদীর্ঘ 

নিঃশ্বাস, বন্ধুক। ওষ্টধরকে ) কম্পিত করিতেছে। কুবলয় হইতে (চক্ষু- 

দ্বয় হইতে ) জলধার। বৃহির্গত হইর। তারার স্তান্ন পড়িতেছে কোন্কৃতীর 

(কার্য)দক্ষ ব্যক্তির) ঈদৃশ কীস্তি মহ্িল।) বহিদ্বৰণারে বসিয়। বিলাপ করিতেছে ? 
ইহরে ভাবার্ এই যে, কোন পতিব্রত। নারী স্বামিবিরহে কাতর হইয়। করতলে 
কপোলবিন)াস পুর্বক দীর্ঘনিঃশ্বাস ভাবে অধরোষ্ঠ কম্পিত করিয়! রহিয়াছে । 



পথম তাগ। ৩৩ 

নয়নবারি দ্বারা বক্ষঃশ্থল সিক্ত করিয়। পতির গমন পদবী নিরীক্ষণ করিয়া 

রহিয়াছে ॥২৫॥১০ ৯॥ 

হাঁরোনা রোপিতঃ কে ময়া বিশ্লেষ ভীরুণা, 
ইদানী মাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগর ভূধরাঃ ॥২৬।১১০।॥ 

অনুবাদ । শ্রীরামচন্জ্র সীতাবিরছে খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি 

এক সময় বিশ্লেষ ভয়ে ভীত হইয়া শ্রিয়ার গলদেশে ম্ণিময় হার পর্য্যস্ত 
আরোপণ করাই নাই। হায়! এখন সেই আমাদের উভয়ের মধ্যে কত 

কত নদী, সাগর, ভূধর পর্য্যস্ত ব্যবহিত হইয়াছে ॥২৬।১১০। 

কিং মাং নিরীক্ষসিঘটেন কটিস্থিতেন 
বক্তেণ চারু পরিমীলিত লোচনে ন। 

অন্যং নিরীক্ষপুরুষং তব কন্মযোগ্যৎ 

নাহং ঘটাক্কিতকটিং প্রমদাং স্পৃশীমি ॥২৭॥১১১॥ 

অন্বাণ। একদা কেন দিপ্বিজয়ী পণ্ডিত রাজ। বিক্রমাদিত্যের সভাজয় 

করিতে আসিলে কবি কালিদাস তাহাকে কৌশলে দুরীকৃত করিবার জন্য 
স্ত্রী বেশে কলসীকক্ষে ধারণ করিয়1 তাহার সম্মূথে উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ 
তাহাপ্ প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন । দিখ্িজয়ী পণ্ডিত তাহার 

পঁ প্রকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বলিয়। ছিলেন। 

হে সুন্দরি! তুমি কি জন্য কুম্তকক্ষে করিয়৷ চারু নিমীলিত নয়নে বারহ্বার 

আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ, তোমার ভাবোঁচিত অপর পুক্ধষকে অবলোকন 

কর, আমি কুস্ত কক্ষ! প্রমদাকে স্পর্শও করিনা ॥২৭/১১১॥ 

সত্যং ব্রবীষি মকরধ্বজবাণগীড়নাহংত্বদর্থমনসাপরিচিস্তয়ামি । 
দাসোহদ্যমে বিঘর্টিতস্তব তুল্য রূপী সোৌব। ভবেন্নহিভ 

 বেদিতিমেবিতর্কঃ ৪২৮১১ 

অস্ুবাঘ । কালিদাস উত্তর করিলেন, ছে মকরধ্বজবাণ পীড়িত ! তৃষি 

সত্য বলিয়াছ, কিন্ত আমি সেভাবে তোমার প্রতি দৃষ্টি করিনাই, তত্য,প্যরূপী 
আমার একটি ভূত, অদ্য কোঁথার প্রস্থান করিয়াছে, তুমি সেই আমার 



৩৪ কবিত। কৌমু্দী । 

প্লাস কি, না, এই সন্দেহ মনে উপস্থিত হওয়াতেই আমি তোমাকে পুনঃ 
পুনঃ দেখিতেছি, নচেৎ দেখিবার আর কোন কারণ নাই ॥১৮॥১১২॥ 

যাতু ষাতু কিমনেন তিষ্ঠতা যুগ মুগ্চ সখি সাদরং বচঃ। 
পামরী বদন লোলুপোষযুবানোহি বেভিকুলজাধরাস্কৃতং ॥ 

/ কোকিলাকলরবো৷ বনে বনেননমস্তনিগড়ো ভবিষ্যতি । 
সি 

নুনমেবমদপাঙ্গ নির্জিতো যত্বতঃকতি পদানি গচ্ছতি । 
|1২৯।।৯১৩।। 

অনুবাদ ) এইরূপ জনশ্রুতি আছে ষে একদা কোন বালিকা একটি 
শ্লোকার্ঘা হস্তে করিয়। রাজা! বিক্রমাদিত্যের সভায় উহার পুরণার্থ প্রার্থনা 
করয়া,ছল। যথা হেসথে! যায় যাক উহার অবস্থানে আর ফল কি? 

নাদর বাক্য পস্ত্যান কর, পৰ্িত্যাগ কর। তথন সভাস্থ কোন কবি, 

উর দ্বিতয়াদ্ধ পুরণ করিলেন। যে যুব পুরুষ, গণিকাণণের বদন চুম্বনে 

লোলুপ, সে কি কদা্ট কুলক!মিনীগণের অধরমূতের রসাস্বাদনে অধিকারী 

হইতে পারে। দ্বিত* কবি কহিলেন। বনে বনে কোকিল1গণের ক্রবই 
নিঃসন্দেহ হুহার বন্ধনশৃঙ্খলের কার্য করিবে। তৃতীয় কালিদাস কহিলেন । 

আমার কটাক্ষপাতে পরাভূত হইয়। যদ্ব পূর্বক কয় পদ গমন করিতে সমর্থ 

হইবে ॥২৯1।১১৩॥ 

পটং সমুত্ক্ষিপ্য মুখেন্দ্ু সঈ্গতং কুহুরবং স্বন্দরিনীরবং কুরু । 
কথ। সুধা সার সসার শীকরৈঃ কুহ্রবং স্থন্দরি নীরবং কুরু। 

11৩০।1১১৪।। 

অনুবাদ । কোন কাম্ত, আপন প্রিয়! মান করিয়। অবগ্িতবতী হইলে 

তাহাকে বলিতেছে। হে নুন্দরি ! তোমার মুখচন্দ্র নিহিত বস্্রাবরণ উন্মো- 

চন করিয়া কুহুরব ( অমাবস্তাধ্বনি ) নিবারণ কর। এবং তোমার বাক্য 

রূপ অমৃত বর্ষণ দ্বার করব ( কোকিলধ্বনি ) নীরব কর |।৩০॥১১৪॥ 

অর্থাৎ সুখের অবগুষ্ঠন উন্মোচনে জ্যোত্স। প্রকাশ করিয়া! আমার সহিত 

কথা কও ইতি ভাবাথ ॥ 

নিশেয়ং বাসভ্তভী কণতি মধুরং কোকিল যুব1। 

কলানাথঃ পুর্ণঃ পরিণত কলা নায়ক মুখী ॥ 



প্রথম ভাগ। ৬৫ 

পদাস্তে কাঁস্তোহয়ং তদপি তনুষে মানমধুনা | 

নজানীমঃ কাব! সমজনি দশা পুষ্প ধনুষঃ ॥ ৩১ ॥ ১১৫ ॥ 
অনুবাদ । এই বসন্তের রাব্রি, কোকিল যুবা মধুস্রে গান করিতেছে, 

চন্দ্রম! পূর্ণরূপে উদ্দিত হুইয়াছে, চরণোপাস্তে কান্ত পতিত রহিয়াছে, 

তথাপি পুর্ণচন্দ্রমুখী মান বহন করিতেছে। না জানি পুষ্পধস্া কন্দর্পের 

কিনশাই উপস্থিত হইয়াছে ॥৩১/১১৫॥ 

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালেকমলায়ত লোচনে। 
শরীয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধং ॥ ৩২ ॥১১৬ 

অন্ুবাদদ। কোন নায়ক, আপন অভিলধিত1 দয়িতাকে বলিতেছে যে, 

হে প্রফুল্ল কমলায়ত লোচনে বালিকে ! আমাপ্রতি পুনরায় কটাক্ষপাত কর। 

কেনন। শুনিতে পাই ষে, এই জগতে বিষই বিষের ওষধ হইয়াথাকে (আমি 

তোমার প্রথম বিষময় কটাক্ষবাণে জঙ্জরিত হুইয়! দ্বিতীয় কটাক্ষ বাণরূপ 

ওঁদধে আরোগ্য লাভ করিয়। শীতল হইবার আশা করিতে ছি) 1৩২।১১৬| 

জাতস্তে নিশি জাগরে! মম পুনর্নেত্রান্ব জে শোণিমা, 

নিম্পীতং ভবতা মধুপ্রবিততং ব্যাঘুর্ণিতং মে মনঃ । 

ভ্রাম্যদৃভূঙ্গগণে নিকুপ্ত ভবনে লব্বং ত্বয়া শ্রীফলং | 

পঞ্চেষুঃ পুনরেষ মাং বহুতরৈঃ ক্র রৈঃ শরৈঃকৃস্তাতা৩৩] ১১৭1 
অনুবাদ | তুমি রাত্রি জাগরণ করিলে, কিন্তু আমার চক্ষু লাল হইয়াছে, 

তুমি মধু পান করিয়াছ, কিন্তু মামার মন ঘুর্ণিত হইতেছে । যেখানে ম$কর- 

গণ বিহার করিয়। বেড়াইন্েেছে, ষেই নিকুঞ্জবনে ভুমি শ্রীফল হরণ করিয়াছ, 

, কিন্ত পঞ্চ শারক কন্দর্প বহুতর তীক্ষ শরছার। আমাকে ব্যথিত করিতেছে 
1৩১১১ ৭! 

অগ়ি সখি! মাকুরু খেদং সায়ং সময়ে স আগস্তা | 

যদি ভাগ্যবশাৎ পুরতো! ভবতি চ বিদ্বজ্জন ক্ষণ ্ রাস্তি 
৩৪ ॥ ১১৮], 

অনুবাদ । হেসথি! খেদ করিওনা, তিনি সায়ংকালে আমন 
করিবেন। নায়িকা বলিল, ।ভাগ্য ক্রমে যা অশেষ আসিয়াছেন। তবে 
বিশ্বান লোকের ক্ষণকাল মাত্র শ্রাস্তি হইয়াছে 0৩৪।১১লী «7. ৮ 1 নে ঢু মে 



৩৬ কবিতা কোমুদদী | 

ব্রদ্ষেব সর্ধ্ব মপরং নচ কিঞ্চিদস্তি, 
তম্মান্নমে সখি পরাপর ভেদ বুদ্ধিঃ। 
জারে যথা গৃহপতৌচতথা। রতি মে, 

মুঢ়াঃ কিমর্থ মসতীতি কদর্থয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥ ১১৯ ॥ 

অনুবাদ । ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর কিছুই নাই, হে সখি ! সেই জন্য 

আমারও আত্ম পর বলিয়। ভেদ জ্ঞান নাই। হুতরাং পতি ও উপপতিতে 
সমান অনুরাগ, তবে কি জন্য মুড় লোকেরা অনতী বলিয়া আমার কুত্স! 
করিয়। থাকে ॥৩৫।১১ন। 

অঙ্গীকুরু দৃশোর্ডঙগীরঙ্গীভবতু মন্মথঃ | 
যোষয়ন্ত বিশালাক্ষি মহেশজয়ি তে যশঃ |1৩৬।।১২০। 

অন্থবাদ। হে বিশালাক্ষি ! চক্ষুদ্ঘয়ের ভঙ্গী বিস্তায় কর, ইহাতে আবার 

কন্দর্প মুত্তিমান হইবে। আর তোমার এযশও অন্ন নহে যে, তুমি মহাদেবকে 

জয় করিলে বলিয়া লোকে ঘোষণা করিবে ॥৩৬।১২০। 

যদি যাস্যসি নাথ নিশ্চিত যামি যাঁমি বচনং হি মাবদ। 

অশনেঃ পতনে ন বেদন। পতন জ্ঞান মতীব ছুঃসহম্1।৩৭1।১২১ 

অনুবাদ । হে নাথ! যদি তুমি যাইবে যাও, কিন্তু যাই মাই এই কথাটি 

আশার বলিও না । কারণ বজ্র পতনে আর ষাতন। কি? কিন্তু বজ্জ পড়িবে, 

এই বোধই অত্যন্ত ভয়ানক ॥৩৭॥১২ ১ 

ন্িগ্ধ মালপসিরুক্ষামেববা ত্বৎ কথা ভবতু মেরসায়নং | 
শীতলং সলিলমুফ্ঞমেববা পাবকংহিশময়েন্নসংশয়2:৩৮। ১২২॥ 

অনুবাদ । তুমি মধুর বচনে অথবা রূঢ় বাক্যে যে রূপেই হউক না কেন 

আমাকে সম্ভাষণ কর, তাহাতেই আমার গ্রীতি বদ্ধন হইবে । জল রা 

অথবা উষ্ণ হউক ন1 কেন, নিচে নির্বাপিত করিবে তাহাতে সংশ 

কি? ॥৩৮।১২২॥ 

কবিরিব বঞ্চিতনিদ্রেন্তরুণি তবার্ঘং ভূশং স যুবা। 

পদশব্দলীনহৃদয়ো রূপালক্কার ভাবনা নিপুণঃ 11৩৯।। ১২৩ ॥ 
অনুবাদ । হে তকণি!। তোমার নিমিত্ত সেই যুবা নিত! বিষয়ে কবির 



প্রথমভডাগ । ৩৭ 

ন্যায় নিতাস্ত বঞ্চিত হইয়াছেন । কবিগণ যেরূপ ব্যাকরণ সিদ্ধ পদ ওশ্ব 

চিন্তায় মনোনিবেশ করেন এবং রূপ অর্থাৎ পদশব্দের মাধুর্য, উপমাদি 

অলঙ্কার ভাবনায় তৎপর হইয়। থাকেন, ইনিও সেইরূপ তোমর পদশঙে 

চিন্তার্পণ করিয়া! রূপ অর্ধাং শরীর সৌন্দর্য্য, অলঙ্কার কটক বলয়াদি চিস্তস্নি 

একা গ্রচিত্ত হইয়াছেন ॥৩৯॥১২৩॥ 

দ্বিজরাঁজমুখী গজরাঁজ গতিঃ 

স্বগরাজবিরাজিত মধ্য কটিঃ। 

যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি 

কজপঃ কতপঃ সমাধি বিধিঃ ॥৪ ০॥১২৪॥ 

অনুবাদ। স্থধাকর সদৃশ যাহার বদন, করিরাজ সদৃশ যাহার গতি, 

এবং যাহার মধ্যভাগ মুগরাঞ সিংহের মধ্যভাগের ন্যায় শোভ। পাইতেছে, 

সেই প্রমদ। যদি (আমার) হৃদয়ে বাস করে, তবে কোথায় বা জপ, 

কোথার বা তপস্যা, কোথায় বা সমাধি! অর্থাৎ ইহা হইতে আর কিছুই 

প্রার্থনীয় হইতে পারেন। ॥৪০॥১২৪॥ 

তন্বীবাল স্বছুতন্ুুরিয়ং ত্যজ্যতামত্র শঙ্কা, 

কাচিদ্দ্ব্টা ভ্রমরভরতো মঞ্জরীভিদ্যমান1 | 
তন্মাদেষারহসি সময়ে নির্দয়ং পীঁড়নীয়া, 

মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং নেক্ষু বাক্টঃসমগ্রম ॥৪১)১২৫॥ 
অন্বাদ। এই কৃশাঙ্গীর, শরীর নিতান্ত কোমল মনে করিয়া শঙ্ধা 

করিবার আবশ্যকতা নাই। ভ্রমর ভারে মঞ্জরী ভাগিয়! যায়, ইহা তুমি 

কোথায় দেখিয়াছ ? অতএব করুণা পরিহার কর, মুছুভাবে নিম্পীড়িত 

হইলে ইন্ষু য্ষ্ট কদাচ সমগ্র রস বিতরণ করেন। ইহ! মনে রাখিবে॥৪১॥১২৫॥ 

ক্ষিতিতল নিহিতনয়না লঘু লঘু গমনাপ্রয়াতি বৃদ্ধেয়ম.। 
অন্বেষয়তি সমস্বং যৌবন্রত্বং মহার্ঘ ত্বাৎ ॥৪২।১২৬॥ 

অনুবাদ । এই বৃদ্ধা ক্ষিতি তলে নয়ন অর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে গমন: 

করিতেছে । বোধ হয় মহামুল্য যৌবন বত্ব হারাইয়াছে বলিয়! তাছান্সই - 
অন্বেষণ করিতেছে ॥৪২/১২৬। | 

্ 
এ 



৩৮ কবিতা কৌমুদী। 

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমন্বূজেন 
কুন্দেনদস্তমধরং নবপল্লবেন । 
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ সবিধায়ধাত। 

কান্তেকথং ঘটিতবাননুপলেনচেতঃ || ৪৩ || ১২৭।। 

অন্ুুবাদ। হেকাস্তে বিধাত। তোমার নয়নদ্য় ইন্দীবর দ্বার নিন্মাণ 

করিয়াছেন । কুন্দপুষ্পদ্বারা দস্তপংক্তি, নবপল্পব দ্বার অধর, চম্পক পুষ্প দ্বারা. 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রভৃতি সমুদ্বায়ই কোমল পদার্থ বার শির্মাণ করিয়। কেবল মাত্র 

হৃদয়টীকে কেন প্রন্তরদ্বারা,নিন্্াণ করিলেন ॥৪৩1১২৭॥ 

নিজপতিরাদ্য প্রণয়ী, 

তদনুচ হুরিঃ কিংকরোতি সা রাধা । 

শৃদু সখি পাণিনি বচনং 
দিপ্রতিষেধেপরং কাধ্যম্ ॥। ৪৪ ॥| ১২৮ ।। 

অনুবাদ । প্রথমতঃ নিজ পতি, অনস্তর স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হরি প্রণয় 
ভাজন হুইয়াছেন। এক্ষণে সেই রাধিকা কি করেন? হে সখি! ভগবান 

পাণিনির বাক্য শ্রবণ কর। তুল্য বল বিরোধ হইলে পরবর্তী বিধিকেই 
আএয় কফিতে হয়। অতএব হরিই তোমার শরণীয় ॥8৪৪1১২৮॥ 

যা পাংশ পাগুরবপুর্ধিরস! পুরাসীৎ 

শৈবালকাকঙ্ক,রলতা৷ মধুন! বিভন্তি ৷ 
বক্রং প্রসর্পাতিতনোর্ব্বিত নৌতিভঙ্গীং 

প্রায়ঃ পয়ৌধর সমুন্নতিরএ হেতুঃ 118৫11১২৯ | 

অনুবাদ। যে নদ্দী ও বালিক! পূর্বে ধুলি ধ্সরিত1]এবং বিরস৷ অথ 

জলশৃন্তা ও অন্গুরাগহীন! ছিল, তাহারা এখন শৈবাল ও অলকারূপ অন্কুরলত! 
ধারণ করির। বক্রভাবে গমন করিতে করিতে শরীরের ভাবভঙ্গী বিস্তার 

করিতেছে । পয়োপর সমুন্নতিই (মেঘবাহুল্য ও স্থনোন্নতিই) ইহার প্রকৃতকারণ 
8 ৫ -২ ৭ 



প্রথম ভাঁগ। ৩৯ 

বক্রোইস্তর্মলিনঃ শশী বিতন্ুুতামম্মত্তনোস্তাপিতাঁং 

বাতোদক্ষিণ দিগ্ভবোহপিভূজগৈ ফোহসৌ। বিভূজ্যোজিবতঃ । 
, এতদ্বাল স্থণালনালমধিকং যৎপন্কংসগবৎ | 
মুক্তা তব গুণবান কথং পুনরমৌহারোহপিহাহস্তি মাম || 

|18৬11১৩০|। 

অন্ুবাদ। কুটিল, কলঙ্কগর্ভ, চন্দ্রমা, আমার এরীরে সম্তাপ প্রদান 

করিতেছেন করুন। আর সর্পের ভৃক্তোচ্ছি্ট মলয়ানিল, দক্ষিণ দিক্ জাত 

হইলেও আমাকে দস্তাপিত করিতে পারে । পক্কসংসগাঁ, বাল (অপরিণত- 
বুদ্ধি) মুণাল ও আমাকে ছঃখিত করিতে পারে। ইহাতে আমার আক্ষেপের 

বিবয় কিছুই নাই। বিষ্তু এই মুক্তাত্ম। (মুক্তাময় ও যুক্তীমার্গগত) (গুণবান) 

(সুত্র সংস্গী পক্ষান্তরে সদগুণশালী ) ভাঁর ও যে আমাকে ব্যথিত করিতেছে 

ইহাই সমধিক হৃঃখের বিষয় ॥৪৬১৩০॥ 

কলঙ্কীনিঃ শঙ্কং পরিতপতু শীতগ্যতিরসৌ, 
ভূজঙ্গব্যাসঙ্গী বমতু গরলং চন্দন রসঞ%। 
স্বয়ং দগ্ধে৷। দাঁহুং জনয়তু মনো তত স্তরমপি ভো! 

- জগৎ প্রাণপ্রাণানপহৃরসি কিন্তে ব্যবমিতং 118৭1১৩১।। 
অন্ুবাদদ। চন্দ্র শীতছ্যতি হইলেও স্বয়ং যখন কলঙ্কী, তখন সেষে 

আমাকে তাপিত করিবে ইহা বিচিত্র নহে। আর ভূজঙ্গ সংসর্গী (মলর 
পর্বতে উৎপন্ন হেতুঃ) চন্দন রস ও বিষ উদগগীরণ করিতে পারে। 
মনোভব কন্দর্প স্বয়ং হরকোপানলে দগ্ধ, .স্বতরাং সেও আমাকে 

দ্ধ করিতে পারে। কিন্তু হে জগত প্রাণ (বায়ু) তুমি যে অন্যের প্রাণ হরণ 

*করিতেছ, ইহা! তোমার উপযুক্ত কর্ম নহে ॥৪৭/১৩১। 

দেবেন প্রথমং জিতোশুসি শশভৃল্লেখাভৃতাঁনস্তরং । 
বুদ্ধেশোদ্ধতবুদ্ধিন! স্মর ততঃ কান্তেন পান্থেন মে। 

 হিত্বৈতান্বত হুংসি মামতিকুশাং দীনামনানাথাং স্তিয়ং। 
ধিকৃতা রি তব পৌরুষং বিগুদয়ং ধিক কাম্ম্রকং ধিক 

| শরান্ ॥৪৮।১৩২। 
অন্বাদ। হেন্মর! কন্দর্প! মি প্রথমে চশ্রকলাধারী মহাদের্ও র্তৎ ক 



০ কবিত। কোমুদী। 

পরাজিত হইয়াছ। অনস্তর উদ্ধত বুদ্ধি বুদ্ধদেব (জিতেক্জ্রিয়ত। প্রযুক্ত ) 
কতৃক তৎপশ্চাৎ বিদেশস্থ'আমার প্রিক্নতমও তোমাকে পরাভব করিয়াছেন। 
হায়! কি আক্ষেপের বিষয় যে এই সমস্ত তোমার জেতৃবর্গ বিদ্যমান 

থাকিতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতি ক্ষীণা, দীন, অনাথ স্ত্রী, 

আমি, আমাকে শিদ্দয় ভাবে যাতন। প্রদ্দান করিতেছ। অতএব তোমাকে 

ধিকৃ, তোমার পৌরুষত্বে ধিক্, তোমার ধন্ুকে ধিক, এবং তোমার বাণকে 

ধিক. ৪৮১৩২ 

অনোরণীয়ান মহতো। মহীয়াঁন 

যোগে বিযোঁগে দিব সোহঙ্গনায়াঃ | 

স্পৃষ্টাসখে দিব্যমহং করোমি, 
যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিভ্রৎ ॥ ৪৯ || ১৩৩ ।। 

অন্ুবাদ। প্রথিত আছে ঘে, যে কোন রসের কবিতা পাইলেই 
কবি কালিদাস, তাহ! আদি রসে পুরণ করিতে পারিতেন। ইহাই 
পরীক্ষা করিবার জন্য “একদা তাহার কোন এক বন্ধু, “যজ্ঞোপবীতং 

পরমং পবিভ্রং, এই অংশটি আদি রসে পুরণ করিবার জন্ত প্রার্থনা 

করিয়া ছিলেন । কালিদাসও ততক্ষণাৎ বলিলেন, যে হেসখে! আমি 

পরম পবিত্র যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি যে, অঙ্গনা সহ- 

যোশে দিবস সকল অণ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বোধ হয়, এবং বিয়োগ 

কালীন অতি মহত অপেক্ষা ও দীর্ঘ বোধ হয় ॥ ৪৯ ॥ ১৩৩ ॥ 

অন্তর্গত। মদনবহ্ি শিখাবলীযা! 

সা বাধতে কি মিহচন্দন চচ্চি তেন । 
যত কুম্তকার পয়নোপরি পঙ্কলেপ, 
স্তাপায় কেবল মসৌনতুতাপশাস্ত্যে ॥৫০॥ ১৩৪ 

অনুবাদ । হৃদয়ের মধ্যে যে কন্র্পানল শিখ প্রজ্ঘলিত হইয়। উঠিয়াছে 

তাহা কি চন্দন রসাভিষেকে কদ'চ নির্বাপিত হয়। কুস্তকারগণ পয়- 

নের উপরিভাগে যে পঙ্ধলেপ প্রদ্ধান করে, (কুমর সকল কাচা পনের 

উপরিভাগে কর্দমের লেপ দেয়) উহা কেবল তাপ, অধিকতর বৃদ্ধি হই- 

বার জন্য কদাচ ভাহাতে তাপশাস্তি হয় না॥ ৫০4 ১৩৪॥ 



প্রীথম ভাগ ৪১ 

কথয়িতূমিব নেত্রেকর্ণসীম প্রয়াঁতে 
_ তরুণি তব কুচাভ্যাংব আ্পশ্যাবমাবাং 

স্বলতিযদ্দিপথিত্যাঁৎ তব পদাস্তে'জ ষুগ্াং 

মট দিতিতন্ুমধ£ং ভগ্জতেনৌ নদোষ? ॥৫১॥ ১৩৫॥ 
অন্ুবাদ। হেতরুণি? তোমার স্তন দ্বয়, আমাদের দৃষ্টিপথ রোধ 

করিল। এক্ষণে যদি পথি মধ্যে তোমার পাদপদ্ধ খখলিত হয় তবে তোমার 

ক্ষীণ মধ্য ভাগ মট. করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহাতে কিত্ত আমাদের কিছু 

মাত্র দোষ নাই, এই কথা বলিবার জন্তই যেন নেত্রদ্যয়,। কর্ণসীমায় 
গমন করিয়াছে ॥৫১।১৩৫॥ 

কিমিন্দুঃ কিংপদ্মং কিমুমুকুর বিন্বং কিষু মুখং 
কিমব্জে কিংমীনো কিমু মদন বাঁণো কিমু দৃশে। 
নগৌ ব! গুচ্ছৌ বা কনক কলসেৌ বা কিমু কুচো, 
তড়িদ্বা তারা বা কনক লতিকা বা কিমবল। ॥৫২॥১৩৬॥ 

অনুবাদ । এই কিচন্দ্রঃ? কি পদ্ম, কিনা দর্পণবিশ্ব, অথবা মুখই 

হইবে । এই কি কমল যুগল? কি শফরী ঘয়, কিন্বা কন্বর্পের ছুইটা বাঁণ, 

অথব! চক্ষুদ্বয়ই হইবে। ইচ্াই কি শৈলঘ্বয় ? কি পুষ্প গুচ্ছ-যুগল, কিন্বা 

স্বর্ণ কলসছয়, ন। হয় স্তন দ্বয় হইবে । ইহাই কি তসৌদামিনী? অথব। 
তারক।, কি স্বর্ণলতিকা, কিম্বা অবল। (নারী)"হুইবে ॥৫২॥১৩৬॥ 

যুন্ম কৃতে খঞ্জন মঞ্জুলাক্ষি শিরোমদীয়ং যদ্যাঁতিষাতু, 
নীতানি নাশং জনকত্মজার্থে দশাঁননেনাপি দশাননানি 

1৫৫॥১৩৭৪॥ 

অন্ুবাদ। হে খঞ্জন চারু লোচনে! যদি তোমার নিমিত্ত আমার 

মন্তক যায়, যাঁউক, তাহাতে আমি ছুঃখিত নহি । দশবদন রাবণ যখন 
জনক তনয়ার জন্য দশটা মস্তকের ঘিনাশ করিতে পারিয়াছেন, তখন খান 

একটা মাত্র মস্তকের কথা কি বলিব,॥৫৩॥১৩৭॥ : 

অলমতি চপলস্থাৎ স্বপ্রমায়োপমত্বাৎ,, 

পরিণতি বিরসত্বা সঙ্গমে নাঙ্গনায়াঃ |: 



সই কবিতা কৌমু্ী | 

ইতিযদিশতকৃত্যং তত্বমালোচয়ামি 
তদপিন হরিণাক্ষীং বিস্মরেদস্তরাতা' ॥৫৪১৩৮॥ 

ইতি কবিতা কৌমুদ্যামীদিরসবর্ণ নোনাম 
তৃতীয়োহ্ধ্যায় ॥০) 

অঙ্রনাঁর স্গগমে কোন প্রয়োজন নাই। সে সুখ, অতি 
এব্হ স্বপ্নকলিত মায়াবৎ ও পরিণাম বিরস ইহা সত্য, কিন্ত যদি 

ইহা শত বার আলোচনা করি, তথাপি আমার অত্তরাত্মা মৃগ- 

'লোচনাকে কদাচ বিস্মৃত হইবে ন। ॥৫৪॥১৩৮] 

অনুবা। 

ক্ণিক 

আমি ই 

ইতি কবিতা কৌম্বদ্যামাদিরসবর্ণনোনামতৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

চতুর্থ অধ্যায়। 
উৎসাহ সম্পন্ন মদীর্ঘ সুত্রং ক্রিয়াভি বিজ্ঞং ব্যসনেঘসক্তং | 
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় সৌত্দদ লক্ষী: স্বয়ং ভূর্টীতি বিলাস হেতুঃ 

1৫৫॥১৩০।। 

যে ব্যক্তি উতৎ্সাহশীল, ক্ষিপ্রকারী ক্রিয়াকলাপ অভিজ্ঞ, 

যিনি ব্যসনাসক্ত নহেন এবং যিনি শৌধ্যশালী কৃতজ্ঞ ও সর্ধন্র বন্ধুভাবাপন, 

লক্ষ্মী স্বয়ং তাহাঁকে বিলান বাসনায় আশ্রয় করেন 1৫৫॥১৩৯॥ 

ভিক্ষোমাংস নিষেবণং প্রকুরুষে কিন্ত্ব এ মদ্যং বিনা, 
মদ্যঞ্চাপি তবপ্রিয়ং প্রিয়মহো। বারাঙ্গনাভিঃ সহ। 

বেশ্টাপ্যর্ঘ রুচিঃ কুতস্তব ধনং দ্যুতেন চৌর্য্যেণবা, 
চৌর্য্য দ্যত পরিগ্রহো হস্তি ভবতো নষস্ত কাশ্যা গতিঃ 

11৫৬11১৪০।। 

কথিত আছে যে একদা কোন দিদ্বিজয়ী পতিত, রাজ। 

বিক্রনার্দিত্যের সভায় উপস্থিত হইলে, কালিদাস, তাহাকে বিড়ম্বনা করিবার 

জন্য ছক্মবেশে মাংস ভিক্ষা করিতে টগর টি । দিখ্িজয়ী তাহাকে 

দেখিয়। জিজ্ঞাস। করিলেন । 

অন্থবাদ। 

অন্থবাদ। 



প্রথম ভাগ ৪৩, 

কেহ কেহ উল্লিখিত শ্লোকের জনপ্রবাঁদ সম্বন্ধে একথা ও বলেন যে, 
একদা কোন রাক্ষস, সমস্যা পুরণ করিবার জন্য শ্লোকের চতুর্থ পদটা 
রাঁজ সভায় প্রদান করিয়াছিল ছূর্ভাগ্য ক্রমে সে দিবস কালিদাস 

রাজ সভাম্ম উপস্থিত না থাকায় অন্ান্ত কবিগণ, উহ! পুরণ করিজে, 
পারিলেন না। রাক্ষস এক সপ্তাহ অবসর দিয়! প্রস্থান করিল। নির্দিষ্ট, 

দ্রিবসে কালিদাস মাংস ভিক্ষুক বেশে রাক্ষন সমীপে উপস্থিত হইলে, 

রাক্ষস বা দিখ্বিজয়ী জিজ্ঞাসা করিল। ভিক্ষুক! তুমি কি মাংস তক্ষণ 

করিয়। থাক। ছগ্সবেশী উত্তর করিলেন, মদ্য ব্যতীত কেবল মাংস. 

ভোজনে তেমন স্ত্থ লাভ হয় না। রাক্ষস বা দ্িখ্বিজয়ী বলিল মদ্য ও. 

কি তোমার প্রিয় % ছদ্মবেশী বলিলেন, প্রিয়, তার আর কথা, 

কি? কিন্তবারবিলাসিনী গণের সহিত হইলেই বড় প্রীতিকর হয়। 
রাক্ষল বা (দিখ্বিজয়ী) বলিল। বেশ্যাত অর্থ প্রিয়া! কি রূপে তোমার, 

অর্থ সংগ্রহ হয়'? ছল্মবেশী বলিল। দ্যৃত ক্রীড়া অথব্! চৌর্য্যবৃপ্তি দ্বারা । 
রাক্ষপ ব1 দিখ্বিজয়ী বলিল যে, নষ্টের আর উপায় কি? 0৫৬/১৪০। 

যাতঃ ক্মামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতাল মূলং বলিঃ, 
শক্ত, প্রস্থ বিসর্জনেন জনিতঃ ত্বর্ো৷ যুনেরব্য ।. 
আঁবাঁল্যা দদতী সতী গতবতী কুস্তীপুরী মামরী, 
হা সীতা পতি .দেবতা৷ গমদধো ধর্শাস্ সুন্মমাগতি, 

৫৭11১৪১| 

অনুবাদ । দৈত্যরাজ'বলি, সমস্ত পৃথিবী বিঞ্ণকে দন করিয়া পাতাল 
গমন করিক্।ছিলেন। কোন মুনি শক্ত; (ছাতু) দান করিয়! হ্বর্গে গমন 
করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হুইতে অস্তী হইলেও কুস্তী সতী বলির! 

সুরপুরে গমন কৰিলেন। কি আঁক্ষেপের বিষয় যে, সীতা পতি পরায়ণ্ 

হইলেও তাহাকে অধো! (পাতালে) গমন করিতে  হইয়াছিল। অতএব 
ধর্মের গতি অতি শুক্র, কদাচ বৃদ্ধির গম্য নে ॥৫৭1৯ ৪৯ 

কানস্তং বক্তি কপোতিকা, কুলতয়া দাখাস্ত কালোহধুনা, - 
ব্যাধোহধো ধৃতচাপ শাণিতশরঃ শ্বেনঃ পরিভ্রাম্যতি | 



৪3 কবিত। কৌমুদী । 

ইং সত্য-হিনা সদষ্ট ইষুণ1 শ্ঠেনোহপি তেনাহতঃ, 
তুর্ণ,. স্তৌতু যমালয়ং পরিগতোৌ দৈবী বিচিত্রা! গতিঃ 

11৫৮1১৪২।। 

অনুবাদ । কোন কপোঁতিকা আসন্ন বিপৎপাত উপস্থিত হইয়াছে 

দেখিয়া আকুল বচনে তাহার কাস্তকে (কপোতককে) কহিল, হে নাথ! 
এক্ষণে আমাদের অস্তকাল উপস্থিত হইয়াছে এ দেখ, ধনুর্ধারী ব্যাধ, 

শাণিত শর হস্তে করিয়া আসিতেছে । এদিকে শ্যেন (বাজ) পক্ষী ও 

অমাঁদিগের বিনাশার্থ আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিস্তুকি আশ্চর্য] 

এই সময়ে কোনকাল সর্প কর্ক দষ্ট হওয়াতে ব্যাধের হস্তম্থলিত হইয়। 
সেই সংহিত বাণ উৎক্ষিপ্ত হইয়। শ্যেন পক্ষীকে বিনাশ করিল। 

এদিকে সর্প দংশনে ব্যাধ ও পঞ্চত্ব পাইল। অতএব দৈবের গতি কি, 

বিচিত্র ॥৫৮॥১৪২।॥ 

মমন্তি কফলিনো বৃক্ষা নমস্তি গুণিনো জনাঃ, 

শুক্ক কাষিঞ্চ মুখশ্চ ভিদ্যতে নচ নম্যতে 11৫৯।1১৪৩| 

অন্ুবাঁদ। বৃক্ষ সমুদয় ফলশালী|হইলে এবং পুরুষগণ গুণশালী হইলে 

নত হইয়া থাকে। কিন্তু: শুদ্ধ কান্ঠ ও মূর্খলোক বরং ভাঙ্গিয়া যাইবে কদাচ 
নত হইবার নহে ॥৫৯॥১৪৩॥ 

বা্জ্ঞান বিহীনানাং যুঢ়ানাং মতিরীদৃশী। 

শ্রেষ্ঠোহহং সর্বভূতানাং পণ্ডিতঃ পরমে! মতঃ ॥৬০|।১৪৪। 
অনুবাদ। বাহজ্ঞান শুন্য মূর্খলোৌকের এইরূপ বিশ্বাস ষে, আমি সর্ব- 

ভূতের শ্রেষ্ঠ এবং পরম পণ্ডিত ॥৬০।১৪৪॥ 

শর্করা শতভারেণ নিন্ববৃক্ষ উপার্জিতঃ | 

পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ননিন্বে! মধুরায়তে ৬১1১৪৫।। 

অন্বাঁদ। শতভার শর্করাঁতে (চিনিতে) রোপণ কর, মিরস্তর হুপ্ধ সেচন 
কর, তথাপি নিশ্ব (নিমগাঁছ) কখন মধুর, হইবে না ॥৬১।১৪৫| 



প্রথম ভাগ। ৪৫ 

বিষমাংহিদশাংপ্রাপ্য দৈবং গহয়তে নরঃ। 
আত্মনঃ কন্মাদোষঞ্চ নৈবজানাত্য পণ্ডিতঃ11৬২।1১৪৩॥ 

অন্ুবাদ। মনুষ্য ছুর্দশাপন্ন হইলে আপন অনৃষ্টকে তিরস্কার করিয়। 

থাকে। মূর্খ লোক কদাচ স্থান্ুঠিত কর্পের দোষ দেখিতে পায় না ॥৬২|১৪৬| 

স্বগনাভি দৃশী প্রীতির্ণতু গোপয়তে কচি । 

আব্ৃতাপি পুন স্তস্তগন্ধং সর্বত্র গচ্ছতি 1৬৩1১৪৭।। 

অন্গবাদ। প্রণয় মৃগনাভি সদৃশ; উহা! কখন গোপনে থাকে না। 
স্থতরাং উহাকে কোনরূপে আচ্ছাদিত করিলেও গন্ধের স্তায় উহ। সর্বত্র 

প্রকাশিত হইয়। পড়ে ॥৬৩1১৪৭॥ 

ধনং পর্ববতাভং বচশ্চি এরূপং বপুঃকম্্মদক্ষঃ কুশীগ্রৈক বুদ্ধি । 
নদানং নপাঠং নধন্মো নকীন্তিস্ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং 
ততঃ কিং 11৬৪।1১৪৮।। 

ক 

অন্থবাঁদ। পর্ধত পরিমিত ধন আছে কিন্ত দান নাই। বিচিত্রবাঁক্য 
বিন্যাস করিতে পটু, কিন্তু শীস্ত্রাধ্য়ন নাই। শরীর বিলক্ষণ কার্য।দক্ষ, 
কিন্তু ধর্শকার্্যে নহে । কুশাগ্রীয় বুদ্ধি, তাহাতে কীর্তিলালসা নাই। তবে 
এ সমুদায়ে ফল কি আছে ? ॥৬৪।১৪৮॥ 

নির্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং চৌরে গতেবা কিছু সাবধানং 
বয়োগতেকিং বনিতা বিলাসং পয়োগতেকিং খলু সেতুবন্ধঃ 

|1৬৫।।১৪০।। 

অন্থবাদ। দ্বীপনির্ধাণ হইলে তাহাতে তৈলদানে ফল কি? চোর গৃহ 

হইতে বিগত হইয়া গেলে সাবধান হইয়া আর কি হইবে? যৌবনীবন্থ 
উত্তীর্ণ হইলেই ৰা" বনিত। বিলাসে প্রয়োজন কফি? দলবধির্গত হইলে 

আর সেতুবন্ধনে ফল কি? ॥৬৫।১৪৯। 

শলঘ্যং নীরসকান্ঠ তাড়ন শতং ঙ্গাধ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ 
শ্লাঘ্যং পন্ক বিলেপনং পুনরিহ ্লীখ্যোতি দাহানলঃ। 



৪৬ কবিতা! কৌমুদী | 

যৎ কান্তাকুচ কুম্ভ বাহু লতিকা' হিল্লোল লীলাস্বখং, 
লব্বং কুম্তবরত্বয়! নহিস্থখং ছুঃখৈ বি'নালভ্যতে ॥৬৬1১৫*॥ 

অনুবাদ। হে কুম্তবর? তুমি যে শু কাষ্ঠের শত শত তাড়না আঘাত) 
সহ করিয়াছ প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ সহা করিয়াছ, সর্বাঙ্গে পশ্কট লেপন করিয়া 
এবং অতি প্রখর অনলতাপ সহা করিক়াছ, এই সমুদ্ায়ই তোমার গ্লাঘ্যতম ; 
কেনন| তুমি এখন কামিনীগণের কুচকুস্তপার্খববর্তি বাহুলতার আলিঙ্গন সুখ 

অন্নভব করিতেছ। অতএব জানিলাম যে ছুঃখ ব্যতীত সুখ হয় না ॥৬৬।১৫০॥ 

নযাত শ্চু ত্বং কথ মহহ পাঁথোধি মথনে, 
ন ভক্মী ভৃতোঁহ্সি স্মরবিজয়নো! নেত্র শিখিনা । 
শশাঙ্ক ব্বর্ভানোরপি কবলনাজ্জীবসি যতো, 

ছুরাত্ম। দীর্ঘায়ু ভবতি যুগধর্মস্ত মহিমা ।।৬৭1।১৫১|। 
অনুবাদ ।হে শশ্'স্কচন্দ্র! তুমি সমুদ্র মন্থনকালে চূর্ণ হইলে না কেন? 

কন্দর্প- বিজয়ী মহাদেবের নেত্রবহ্ছি দ্বারাও তুমি কি জন্য ভম্মীভূত হইলে 
ন]। রাহুগ্রাসেও যখন তুমি জীবিত রহিয়াছ, তখন নিশ্চই বুঝিলা ম, ছুরা- 

আ্বরাই দীর্ঘায়ু হয় এটী যুগধর্ম্পের মহিম। ॥৬৭১৫১। 

বক্তং সাদরবীক্ষণেন হদয়ং প্রেন্না পরীরস্তণে, 

নাঙ্গং কোমল পাণিন! স্থদয়িতে নালং কৃতার্ধীকৃতং । 

তেষাঁ কোশপিনতেন সাদ্ধমগমণ্ ক্ষীণংমনঃ কেবলং, 

ক্ষীণান্তিনি ভবন্তি যান্যাঘদহো! ক্ষেমস্করী ক্ষীণতা॥৬৮॥ ১৫২। 
অনুবাদ। একদা কোন সখী রাঁধিকাকে নিতান্ত ক্ষীণাবয়ব। দেখিয়া 

তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন। হে সখি! সেই 

নিতান্ত প্রিয় কৃষ্ণ, সন্ষেহ দৃষ্টিতে আমার মুখ, প্রণয় প্রদর্শন দার! হৃদয়, 

আলিঙ্গন দ্বারা শরীর যষ্টি, এবং কোমল করম্পর্শ ঘারা অপরাপর অঙ্গ 

সমুদধয়কে কৃতার্থ করিয়াছেন। কিন্ত তিনি গমন করিলে একমাত্র ক্ষীণ 

চিন্ত 'ব্যতিরেকে আরস্থুল শরীর কেহই তাহার অনুসরণ করিল না। 

কিন্ত যদি ইহারাও সেইন্ধপ ক্ষীণ হইত তৰে অবশ্যই তাহার অন্গগামী 

হইতে পারিত। অতএব ক্গীণতাই শুভকরী ॥৬৮।১৫২। 
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ফুন্দকুগ মমুংপশ্য পুম্পিতং সখি কাঁননং | 
অমুন] কুন্দ কুপ্তেন সখিমে কিং প্রয়োজনং ॥৬৯॥১৫৩। 

অন্ুবাদ। কোন সী রাঁধিকাঁকে বলিয়াছিল। হে সখি! এই কুন্দ- 

কৃপ্জ সুশোভিত পুষ্পিত কানন অবলোকন কর। রাধিকার উত্তর। 

সখি! এই কুন্দকুণ্ে আমার কি প্রয়োজন আছে? অমুন। শব্দে যেমন 
“এই” বুঝায়, তেমনি মুরহিত অর্থ ও বুঝায়) ক্থুতরাং মুরহিত কুন্দকুঞ্জ 

অর্থাৎ মুকুন্দ শূন্য কুন্দকুঞ্জে আমার প্রয়োজন কি ? ॥৬৯।১৫৩॥ 

দিনকর কিরনৌর্ঘে স্তাপিতঃ পাশ্থ একো! 
দ্রতগতি রতিদুরং বৃক্ষমূলং প্রয়াতি। 
তরুরয় মতিজীর্পে মূলতম্চাতি তণ্তঃ 
পথিক হৃদয়ঘণ্ম স্যাপিবাঞ্জাং করোতি ॥৭০॥১৫৪। 

অন্গুবাদ। কোঁন এক পথিক দ্িনকরের কিরণ জালে অতিশয় 

সম্তাপিত হইয়া সত্বর গমনে এক অতি দূরবন্তি গবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইল। 
কিন্তু এই বৃক্ষও নিতান্ত জীর্ণ, এবং ইহার সুল প্রদেশ এত উত্তপ্ত যে, 
সেও শর পথিকের হৃদয় গলিত ঘর্শবারি দ্বারা শীতল হইতে বাঞ্৷ করিল। 
কিন্ত তখন তাহার কিরূপ কষ্ট হইল তাহা বল! যার না ॥৭০॥১৫৪॥ 

সাধ্বীস্ত্রীণাং দয়িতবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে, 
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাং। 
অন্যোঞ্জরেকে কুটিল মনসাং নিগু'লাণাং বিদেশে, 
ভূত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাং ॥৭১॥১৫৫॥ 
অনুবাদ। পতিপরায়ণা নারীর শ্বামী বিরহে মাণিগণের মাঁনভঙ্গে, 

সাঁধু লোকদিগের লোকাপবাদে পণ্ডিত গণের অনাদরে, কপট লোকদের 

অন্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে, নিশুপ লোকদিগের বিদেশে থাকিলে এবং সন্ত্রস্ত 

লোকদিগের ভূত্যাভাবেই নিশ্চর মৃত্যু উপস্থিত হয় ॥৭১/১৫৫॥ 

পোঁতো হুস্তর বারিরাশি তরণেদীপোঁছিদ্ধ কারাগ্বমে, 

নির্ববাতেব্যজনং মদান্ধকক্পিপাং দীপোপশাস্ত্যে স্থপিঃ | 



৪৮ কবিত! কৌমুদী | 

ইথ্থংতস্ভুবিনাস্তি যন্তবিধিন। নোঁপাঁয়চিস্তা কৃতা, 
মন্যেহুর্জনচিভ বৃতিহরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ)৭২।॥১৫৬॥ 

অন্থবাদ। দুত্তর সমুদ্র পার হইবার জন্য অর্ণবধান স্থষ্ট হইয়াছে। 

অন্ধকার বিনাশার্থ দীপ, নির্বাপিত স্থলে বারু-সঞ্চালনের নিমিত্ত তালবুস্ত 

এবং মদমন্ত হস্তিগণের ওদ্ধত্য নিবারনার্থ অস্কুশ নির্টিত হইয়াছে, অতএব 
ভূমগুলের এমন কিছুই নাই বিধাতা যাহার প্রতিবিধান চিস্তা করেন 

নাই। কিন্ত হুজ্ুনের চিত্তবৃন্তি হরণ করিতে তিনিও ভগ্রোদ্যম হইয়া 

ছেন। কেবল ইহাই যংপরোনাপ্তি কষ্টের বিষয় পৃথিবীতে বিদ্যমান 

রহিয়াছে ইহা আমি বিবেচন। করি ॥৭২॥১৫৬। 

সিংহক্ষুপ্ন করীন্দ্রকন্ত পতিতংরক্তাক্তযুক্তা ফলং, 
কান্তারে বদরীভ্রম দদ্রলত মগাদ্দ,ল্লীর পত্বীমুদ! | 

পাণিভ্যমুপ্রগৃহৃ,শুব্লকঠিনং তথ্বীক্ষ্য দুরেহজহত, 
অস্থানেপততা মতীবমহতা মেতাদৃশী স্যাদ্দিশ[1।৭৩1। ১৫৭) 

অন্ুবাদ। সিংহ করিকুন্ত বিদারণ করাতে তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রক্তাক্ত 
মুক্তীফল, প্রাস্তর মধ্যে পতিত রহিয়াছে তদ্দর্শনে কোন ও ধীরব পত্বী, বদরী 

(কুলফল ) ভ্রমে পুলকিত হইয়! দ্রুতপদে গমন পূর্বক হস্তে লইয়া! দেখিলেন 
যে উহা অত্স্ত কঠিন ও শুভ্র বর্ণ কোন বন্ত, বাস্তবিক বদরী (কুল) নহে, 
স্তরাং অগ্রাহ্য বোধে উহা দুরে নিক্ষেপ করিল । হায়! কিছুঃখের বিষয় 

যে, অস্থানে পতিত হইলে অতি মহৎ লোকের ও এইন্ধপ হুর্গতি হইয়] 

থাকে ॥৭৩|১৫৭॥ 

বদতু বদতুূ রানে! লক্ষণে। ব। সহজ্রং 

পরভুজবলবিজ্ঞে নাস্তি ছুঃখংমমৈব । 
ননুবিটপ বিনোদী মর্কটোমাঁং বিলোক্য, 

বদতি হসতি কিঞ্ত্তত্ত, ছুঃখং নসম্যাং 11৭811১৫৮। 
অন্বাদ। রাবণ আক্ষেপ করিয়।! কহিতেছেন। য়াম অথবা লক্ষণ, 

সহজ সহস্র ছুর্ব্বাক্য বলুন তাহাভে আমার কিছু মাত্র ক্ষোত নাই । €কননা, 
তাহার, শত্রু থে আমি আমার ভূজবল বিশেষ বিদ্দিত আছেন । কিস্ত 
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শাথাবিহারী মর্কটগণ যে, আমাকে দেখিয়। ছুর্বাক্য কহিতেছে ও হাসিতেছে, 

সেই ছুঃখ আমার আর সহ হয় না ॥৭৪॥১৫৮|॥ 

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্তসারংকৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তিভূঙ্গ!ঃ | 

সদাভয়ঞ্াপ্যভয়ঞ্চ কেঘাঁং ভাগীরখী ঘীর সমাশ্রিতানাং ॥ 
॥৭৫॥১৫০॥ 

অন্ুবাদ। রবি, কবি ও সমরের সার কি? যথাক্রমে উত্তর । ভ1- 

দীপ্তি, শী -গদ্যপদ্যময় বাক্য এবং রথী, কৃষিকার্ধ্যের ভয় কি? উত্তর ঈতি- 

অতিনুষ্টি, অনাবুষ্ট, শলভ, মৃষিক, খগ, প্রত্যাসন্ন রাজ, এ ছটি ভয়। ভূঙ্গগণ 

কিভোজন করে? রস-্মধুরস। কোন. ব)ক্তির সব্বদাই ভয়? উত্তর, 

আশ্রিত জনের । অভগ্ন কাহাদের ? উত্তর, ভাপীরথী তীর সমাশ্রিত লোক- 

দিগেরই অভয় ॥৭৫1১৫১॥ 

কোভাত্তিভালে বরবর্ণিনীনাং কারৌতি দীন] মধু বাঁমিনীঘু। 
কন্মিন বিধত্তে শশিনং মহেশ? দু রবিন্দু বিবধবা ললাটে ॥ 

॥৭৬।১৬০॥ 

অন্ুবাদ। বরবর্ণিনী অবলাগণের কপালে কি দীপ্তি,.পায়? উত্তর, 

সিন্দ,র বিন্দু। বাসস্তী রজনীতে কোন জী কাতর! হইয়া রোদন করে? উত্তর, 
বিধবা । মহাদেব, চন্ত্রকে কোথায় ধারণ করেন ? উত্তর, ললাটে ॥৭৬১৬০। 

দরিদ্রোহিয়মেতিহ্হি পরিগতঃ প্রতভ্রশ্যতে তেজসো! 

নিস্তেজ্বাঃ পরিভুয়তে পরিভবানির্রেদমাপদ্যতে | 
নির্বিবন্নঃশুচমেতি শোঁকপিহিতো বুদ্ধযা পরিত্যজ্যতে, 
নির্বব, দ্বিঃক্ষয়মে ত্যহোনিধনত। সর্বাঁপদ1মাস্পদং ॥ 

॥৭৭॥১৬১॥ 

অনুবাদ । দরিদ্র হইলেই লোকে লজ্জা প্রাপ্ত হয়, লজ্জিত লোক তেঞ্জ- 
রষ্ট হয়, নিস্তেজ হইলেই সকলের নিকট পরাভূত হইতে হয়, পরিভব হইতে 
নির্ধেদ ( আত্মাবমানন| ) উপস্থিত হয়, নির্ঝিন্ন লোকে শোক প্রীপ্ত হয়, 
শোকাচ্ছন্ন হইলে বুদ্ধি লোপ হয়, নির্ধোধের। ক্ষয় গ্রাঁণু হয়, সুতরাং নির্ধন- 

তাই সমুদয় বিপত্তির আদিকারণ ॥৭৭1১৬১। 



৫০ কবিত। কৌমুদী | 

তৃণাদপিলঘুস্ত,ল্ত লাদপিচযাঁচক।ঃ | 
বাঁয়ুনাকিংননীয়ান্তে অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ॥৭৮॥১৬২॥ 

অনুবাদ । তুলা, তৃণ অপেক্ষাও লঘু, আবার যাচকগণ তদপেক্ষাও লঘু 

তবে যে তাহার, বায়ু দ্বার চালিত হয় না, সে কেবল অর্থ প্রার্থন শঙ্কাই 

তাহার কারণ ॥৭৮॥ ১৬২॥ 

নবীন দীন ভাবস্ত যাচমানস্ত মানিনঃ | 

বচে! জীবিতয়োরাসীৎ পুরো! নিঃসরণেরণঃ ॥৭৯॥ ১৬৩ 
অস্ুবাদ। অচির দরিদ্রভাবাপন মানী লোক যাচঞ] করিতে উদ্যত 

হইলে তহার বাক্য জীবনের সহিত এই বলিয়। বিবাদ আর্ত করে যেআমি 

অগ্রে বহির্গত হইব তুমি কদীচ অগ্রে বহির্গত হইতে পারিবে না৷ ॥৭8।১৬৩। 

উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ । 

বালবৈধব্য দগ্ধানাং কুলন্ত্রীণাঁং কুচাবিব ॥৮০॥১৬৪। 
অন্ুবাদ। সেইরূপ দর ত্রগণের মনোবাঞ্ক। সকল মনেতে উদর হইয়। 

মনোমধ্যেই বিলীন হয় । ৬ যেমন বাল্যকাঁলে বৈধব্য অনলে দগ্ধ সদ্বংশজাতা 

অবলা'গণের স্তন দ্বর হৃদয় মধ্যে উিত হুইয়। হৃদয়েতেই পতন হইয়া! থাকে 

কদাচ সফলত। প্রাপ্ত হয় না ॥৮০।১৬৪।॥ 

স্বদেশজাতস্য জনস্য লোকে গুণাধিকস্যাঁপিভবেদবজ্ঞা | 
গৃহাঙ্গনা যদ্যপি চারু রূপা তথাপি পুংসাং পরদ1রবার্তী ॥ 
)৮১)১৬৫॥ 

অনুবাদ । স্বদেশীয় লোক, অতিশয় গুণবান হইলেও তাহার উপর 

লোকের ভক্তি ন। হইয়া! বরং অবজ্ঞাই হইয়। থাকে । যেমন গৃহনারী অতি 
মনোহারিণী হইলেও তাহার প্রতি অন্ুরক্ত। ন। হুইয়া পুরুষের পরনারীতে 

প্রবৃন্তি জন্মিয়! থাকে ॥৮১॥১৬৫॥ 

বিখ্যাতাঃ কতিসন্তিভূধরগনাঁঃ শ্লীঘ্যোহসিভূমণ্ডলে ৷ 

যাঁতাশ্চন্দনতাং যতোবিটপিনঃ সব্বেতবৈবাশ্রয়াৎ। 
কিস্ত্বেকং মলয় ত্বদীয়মযশে। লোকৈশ্চিরং গীয়তে, 
যৎ্শীখোটরসাঁল সাল বকুলে নাসীদ্বিশেষ গ্রহঃ ॥৮২॥১৬৬ 

অন্ববাদ। এই ভুমণগ্ডলে কত শত বিখ্যাত পর্ধত আছে; কিন্তু হে মলয় 
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গিরি ! তুমিই শ্লাঘ্য। কেনন! তোমাকে আশ্রয় কৰিলে সকল বৃক্ষই চন্দনত! 

প্রাপ্ত হয়। তবে লোকে তোমার একটা অযশ ঘোষণা করিয়া থাকে এই 
যে; শাখোট, আত্ম, সাল ও বকুল বলিয়া তোম।র কাহার প্রতি বিশেহ 

বিবেচনা নাই ॥৮২।১৬৬।॥ 

আত্মানং পরিবঞ্ধ্য যাচক কুলং কুর্ববন্তি যে সঞ্চয়ং 

তেষাং পাঁপজ্যষাঁং তদেবহিধনং ভোগায় নো জাঁয়তে । 

নিত্যং সঞ্চয়তে মধুনি সরঘো দত্বা নলং তম্মুখে 
নীত্বা দেবপিতৃন্ সদ] স্থকৃতিনঃ সান্তোবয়ন্তিপ্রবং॥৮৩।॥ ১৬৭॥' 

অনুবাদ। যেসকল লোক আত্মাকে ও যাচকগণকে বঞ্চনা করিয়া ধন 

সঞ্চয় করে, সেই পাপিষ্ঠমণ, সে ধন ভোগ করিতে পারেনা ; দেখ মধুকরগণ, 
নিত্য নিত্য মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু স্ুকৃতিমান লোকের! তাহাদের মুখে 

অনল প্রদান করিয়া লইয়। সর্বদা তাহাদের পিতৃ কার্ষ্যে প্রদান পুর্ব্বক, 
তাহাদেরই সন্তোষ সাধন করিয়। থাকেন ॥৮৩।১৬৭| 

কিং জম্মন! জগতি পৈত্রগুণেন কিন্বা 
শক্ত্যাহিযাতি পরয়। পুরুষঃ প্রতিষ্ঠাং। 
কুন্তোহিকুপমপি শোষয়িতুং নশক্তঃ 
কুন্তোন্তবেন মুনিনান্বধিরেব পীতঃ ॥৮৪॥ ১৬৮। 

অন্বাদ। এই পৃথিব'তে জন্ম নিবন্ধন অথবা পৈত্রিক গুণে কি হইতে 

পারে। পুরুবগণ আত্ম মহিম। দ্বারাই প্রতিষ্ঠ! লভ করিয়া থাকেন। কুস্ত 
সামান্য একটী কুপ শৌষণ করিতেও সক্ষম হয়না কিন্তু কুস্ত হইতে উত্পন্ন 
অগন্ত্য মুনি অগাধ জলধিও গওষদারা পাণ করিয়াছিলেন ॥৮৪।।১৬৮॥ 

কালিদাসের প্রশংসা শ্লোক । 
ভোঁজরাজের সভামধ্যে শ্রতিধর, কেহবা দ্িশ্রতিধর কেহ্া 

ত্রিশ্রতিধর এমত ঝ্তকগুলি পণ্ডিত ছিলেন। রাজা, তাহাদের পরামর্শে 

এরূপ পণ করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি নুতন কবিত! শ্রবণ কঙ্গীইতে 
পারিবেন তিনি লক্ষ মুদ্রা, পারিতোধিক স্বন্ধপ প্রাপ্ত হইবেন পরস্ত ষে 
কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নূতন কবিতা রচনা করিয়া আনিতেন তাহার 

সকলেই শ্রতিধর দ্বিশ্রতিধর পণ্ডিতগণের প্রতারণায় উপছাসাম্পুদ হইয় 



৫২ কবিতা কোমুদী। 

পলাইতে লাগিলেন; এইরূপে রাজ! যে, কতশত মহামহোপাধায় পণ্ডিত 

মগুলীর অবমাননা! করিতে লাগিলেন তাহা বর্ণনা কর| যায় না? পরে এক 

দিবস কবিকুলচুড়ামণি কালিদাস, ইহা শ্রবণ করিয়। রাজ সন্িধানে আগমন 
পুকীক বলিলেন, মহারাজ ! আমি একটা নূতন কখিত। রচনা করিয়। আনিয়াছি 
শ্রবণ করুন, ৩খন রাজ। বলিলেন আপনার কি নূতন কবিতা আছে বলুন, 

ইহা বলিয়া রাজা শ্ররতিধর পণ্ডিতগণকে উহ শুবণ করিতে আদেশ করিলেন 

তখন রাজাজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া কালিদাস কবিত। পাঠ করিলেন । 

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভৃবনবিজয়ী ধান্মিকঃ সত্য বাদী 

পিব্রাতেমে গৃহীতা নব নবতিযুতা রত্র কোটিম্্দীয়া | 
তাং ত্বমেদেহিতুর্ণ সকল বুধগনৈজ্ঞয়তে সত্যমেতৎ 
নোবা জানস্তি কেচিৎ নবকৃতি মিতিচেতদেহিলক্ষংততোমে । 

॥৮৫॥ ১৬৯।॥ 

অনুবাদ । হে ভোঁজমহীপতি ! তুমি ত্রিহ্ববন বিজয়ী ধান্দিক শ্রেষ্ঠ সত্য 

পরায়ণ আপনার মঙ্গল হউক, আপনার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়, আমার নিকট 
নিরনব্ধই “কাটি মুদ্র খণগ্রহণ করিয়াছিলেন'। এক্ষণে তাহ! ত্বরায় আমাকে 

প্রদান কবির। পি খণ হইতে ঘুক্ত হউন। আর একথা যে সত্য, তাহা 
আ[পল'ন ফাস্থ সমন্ত পতিত, বিদ্িত আছেন, আর যদিও উইারা স্াজ্ঞাত 

';ন এ আমার নৃত্তন কবিতা হইল, আপনার পণ জন্ুপাবে আমাকে 

৮. 5৮ শালান করুন । একথা শ্রবণ কবিঘা সভাস্িত সকল আতিধর 

পপ ত ৩ গুন অকলেহ অধোবদন হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ণ পরে 

ত. ৭ ১টি 5 এহন লঙ্গ আনাত্য ৰা প্চিত বলিলেন মহারাজ! আপনি 

চিড9 ০৯ তছেছা €প 7 আপনার স্বীয় পিত। মহাশয়ের কৃত সেই তাত 

পত্রে ধোদিত কবিভার্টি ইই।কে প্রদান করুন, !তথন রাজ। তৎক্ষণাৎ সম্মত 

হইয়। তাহ। আনয়ন 'পৃর্বক বলিলেন মহাভাগ !* আমার পিতৃদন্ত 

এই স্থাপিত সম্পন্তি তাহার খণ পরিশোধের নিমিন্ত আপনি গ্রহণ করুন এই 
বলিয়া, তাহাকে অর্পণ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল-- 

আনার রাজভবনের সম্মুখস্থিত উদ্যানের দক্ষিণাংশে যে একটি অতি 

প্রকাগ্ত তালবৃক্ষ 'আছে তাহার মস্তকোপরি আধাঢ় মাসের মধ্যাহ্ন কালে 
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আমি প্রচুর স্বর্ণ ু ত্রা রাখিলাম। আমার বংশে আমার মে কেই উতন্তরাধি- 

কারী থাকিবেন তিনি ইহা! গ্রহণ করিবেন”? | 

ইহার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারিয়। তিনি কতিপয় লোক সঙ্গে লইয়া 
তথায় গমন করিলেন, সেই তাল বুক্ষের মস্তকের ছায়া, আষাঢ় মাসের 

মধ্যাহ্ন কালে কোন স্থানে পতিত হৃয় ইহা নির্ণয় করিয়। লোক দ্বারা সেই 

স্কান খনন পূর্বক প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা পাইলেন, তখন কালিদাস তাহা গ্রহণ 

করিয়া রাজসভায় গমন করিলেন, নিরনববই কোটি মুদ্রা আপনি লইলেন 

এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্প্তি রাঁজাকে প্রত্যর্পণ করিলেন রাজ ও সভাঁসদ্গণ 

সকলেই বিশ্ময়াঁপন্ন হইলেন । 

তখন কবিকুলতিলক কালিদাস, রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে 

ভোঁজেন্দ্র! অপনি এইরূপে যে, কতশত মহা মহোঁপাধ্ায় পণ্ডিত মণ্ডলীর 

অবমানন1 করিয়াছেন এবং কতশত কবিগণ আপনার সভা! হইতে অবমানিত, 

অপ্রস্তত হইয়া! আপনাকে হেয় বোধে অভিশীপ প্রদান্ পূর্বক সজলনয়নে 

অধোঁবদনে প্রস্থান করিয়াছেন, তজ্জন্ায আপনার যে কত মহাপাতক হইয়াছে 
ত'হ। বলিতে পারিন। অতএব আপনাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য আমি স্বয়ং 

আপনার নিকট আসিয়াছি, আমার অর্থের লোভ নাই আমি আপনার 

সমীপে এই সকল ধন অনাথ দীন দরিপ্রদিগকে স্বহস্তে প্রদান করিতেছি এই 

বলিয়া সেই সকল ধন রাঁজ সমক্ষে অনাথ দর্িদ্রগণকে অকাতরে বিতরণ 

করিলেন তখন রাজ তাহার চরণে নিপতিত হইয়! মহাত্মন! আমি এতদিন 

এই শ্রুতিধর অতি অজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রতারণায় প্রতারিত ভুইয়। অতিশয় 

দুঙ্গম্্ করিয়াছি এক্ষণে আপনি আমায় উপদেশ প্রদান করুন যে আমি কি 

করিলে এ মহ। পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিৰ। তখন কালিদাস বলিলেন 

মহারাজ ! আপনি যে তজ্জন্য এক্ষণে অনুতাপ করিলেন এবং এত দিনের পর 

উহ! যে দুক্ষম্্ম বলিয়া! আপনার বোধ হইয়াছে তাহাতেই আপনার সে মহা- 

পাঁপের প্রায়শ্চি্ হইয়াছে এক্ষণে যে শ্রুতিধর পণ্তিতগণের বিদ্য। বুদ্ধি সক- 
লই আপনি জ্ঞাত হইয়াছেন তাহাতেই আমি যত্পরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি 

অতঃপর এনপ কর্ম আর কখন করিবেন না । আর এই সমস্ত ধন আপনি 
্রশবিদেশশ্থ সমস্ত পপ্ডিতগণকে অতি সমাদরে আমন্ত্রণ করিয়া! আনাইয়! 
ভক্তি-ও অনুনয় সহকারে সকলকে প্রদান করুন, তাহা! হইলেই আপনি এ 
পাঁপ হইতেম্বক্তিলাভ করিবেন। তখন রাঁজ। তাহাই করিলেন ৰং করি- 



৫ম কবিত। কৌমুদী। 

কুল চুড়ামণি কালিদাসের চরণে ধরিয়া! ক্ষম| প্রার্থন। পূর্বক বিধিমতে তাহার 
সন্তোষ সাধন করিয়া তাহাকে বিদাষ দিলেন তিনিও স্বস্থানে প্রস্থান 

করিলেন 1৮৫|১৬ন॥ 

এইরূপ কিন্বদস্তী আছে ধে, আর এক সময় ভোজবংশীয় কোন রাজার 

সভাপগ্ডিত শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য মহাশয় রাজাকে এইরূপে সত্যে বদ্ধ করেন, ষে, 

কোন ব্যক্তি মহারাজের মহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি অগ্রে আচার্ধ্য 

মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! পশ্চাৎ বাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন । 

ইহার তাৎপর্য এই যে, সভাপণ্ডতিত মহাশয়ের অপেক্ষা যিনি অল্প বিদ্বান 

তশীহাীঁকেই তিনি রাজার নিকট লইয়া যাইতেন, নচেৎ অপর কোন লোক 

বিদ্বান হইলেও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি ছিলন।। এই কথ 

শ্রবণ করিয়া কবিকুল শ্রেষ্ঠ কালিদাস, ছদ্মবেশে শঙ্করাচার্য্যের সন্নিধানে 
আসিয়া বলিলেন, পণ্ডিতবর ! আমি একটী আশীর্বাঁদী কবিত। রচন] করিয়! 

আনিয়াছি, আপনার অনুমতি হইলে ভোজমহীপতির সহিত সাক্ষাৎ করি ? 

ইহা! শ্রবণ করিয়া আচার্য্য মহাশয় বলিলেন কি কবিতা আমার আছে পাঠ 

করুন। তখন ছদ্মবেশী ্লালিদাস নিয়স্থিত কবিতা পাঠ করিলেন । 

অস্িব্ দধিবচ্চৈব শঙ্ঘবদ্বকবত্তথা । 
রাজন্তব যশোভাতি পুনঃ সন্াসিদস্তবৎ ॥৮৬1১৭০।॥ 

'অন্গবাদ। হে ভোজমহীপত্তি! আপনার যশঃ অস্থির ন্যায়, দধির ন্যায়, 

শঙ্খের ন্যায়, বকের ন্যায় এবং সন্যাসীর দস্তের মত শোভা! পাইতেছে। 

এই কবিত! শ্রবণ করিয়। শঙ্করাচাধ্য মনে স্থির করিলেন যে, ইহার বচন 

শুনিয়া বোধ হইতেছে ইনি তাদৃশ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নহেন অতএব 

ইহাকে রাজ সমীপে লইয়| যাইতে বাধা কি আছে এইরূপ চিস্তা করিয়' 

আতাধ্য মহাশয় তাঁহার সহিত কবিত। হস্তে রাজ সভায় গমন পূর্বক রাঁক্াকে 

সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন ॥৮৬।১৭০॥ 

রাঁজনভ্যুদযো হস্ত, শঙ্কর কবে ! হস্তে কিমাস্তে তব, 

শ্লোকঃ, কম্ত, তবৈব কীর্ভিরচনা, তত্পঠ্যতাঁং, পঠ্যতে 
॥৮৭॥১৭১। 

অন্তবাদ। শঙ্করাচার্ধ্য বলিলেন, হে মহারাজ ! আপনার উাতি হউক 



প্রণুমভাগ । «৫ 

রাজ। বলিলেন শঙ্করকবি ! তোমার হস্তে উহ। কি রহিয়াছে ? শঙ্করাঁচার্য্য 

বলিলেন উহ! শ্লোক, রাজ] বলিলেন উহাতে কোন বিষয় লিখিত আছে ? 

শঙ্করাচাধ্য বলিলেন ভবদীয় কীন্তিরচনা, রাঁজ1 বলিলেন তবে পাঠ কর। 

ইহ। বণ করিয়। ছদ্মবেশী কালিদাস রাঁজসমীপে অগ্রসর হইয়। আমি পাঠ 

করিতেছি এই কথ। প্রয়োগ পুর্ধক অধস্তন কবিতা পাঠ করিলেন ॥৮৭0১৭১। 

কিন্তাসামরবিন্দস্থন্দরদৃশাং দ্রোক্চামরান্দোলনা 

ছুদ্বেল্যদ্ুজবলি কঙ্কণরণৎকারক্ষণং বাধ্যতাং ॥৮৮॥১৭২। 
অন্নবাদ। কালিদাস বলিলেন হে ভোজেন্্র ! আমি কবিত। পাঠ করি- 

তেছে কিন্তু আপনার এই চামর বীজন্ কারিণী কমললোচনাগণের ব।হুলত। 

বীজনকালে আন্দোলিত হওয়াতে ক্কণ। ভরণাদির যে শ্রতি স্থশকর 

মনোহর ধ্বনি হইতেছে উহ! ক্ষণকাল নিবারণ করুন ॥৮৮॥১৭২॥ 

রাজার আদেশ অন্গসারে চামর বীজনকারিণীগণ ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল 

ছদ্বেশী কালিদাস অধস্তন কবিতা পাঠ করিলেন । 

মহারাঁজ শ্রীমন জগতিষযশসা তে ধবলিতে 

পয়ঃ পারাবারং পরমপুরুষোহয়ং স্বগয়তে । 

কপন্দী কৈলাসং করিবর মথোহয়ং কুলিশতৃৎ 
কলানাথং রাহুঃ কমল ভবনোহং সমধুনা ॥৮৯)॥১৭৩।॥ 

অন্বাদ। হে শ্রীমন্ মহারাজ ! আপনার যশেতে 'সংসারস্থিত সকল 

বস্ত শ্বেতবর্ণ হইলে সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্ষীরদ সমুপ্ধ অন্বেষণ 

করিতে লাগিলেন কারণ তখন সকল সাগরই শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল । 

জটাধারী মহাদেব ভ্রম বশতঃ আপন রজতগিরি কৈলাসের অন্বেষণ করিতে 

লাগিলেন। কুলিশধারী দেবরাজ আপন গুভ্রবর্ণ এ্ররাবত হস্তীকে অন্বেষণ 

করিতে লাগিলেন । রাহ, কলানিধি চন্দ্রকে এবং পল্মযোনি ব্রহ্মা শ্বেতবর্ণ 

ংসবাহনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অতএব মহারাজ! অন্তের কথা 

আর কি বলিব ইন্দ্রাদি দেবগণেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ॥৮৯।১৭৩॥ 
তখন রাজ! পূর্ধ মুখ ছিলেন কবিত। শুনিয়া! পশ্চিমাভিমুখখী হইলেন 

কালিদাসও সম্মুখে অগ্রনর হইয়। পুনর্বার কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন। 

নীরঃ ক্ষীরে গৃহীত্বা সকল খগপতিং যাতিনালৈকজন্মা, 
তত্রং ধৃত্বা করাবে সকল জলনিধিং চক্রপাণিযুকুন্দঃ 1%' 



৫৬ কবিতা কৌমুদী | 

সর্ববানুদ্ধুত্য শৈলান্দহতিপশুপতির্ভালনেত্রেণপশ্যন্ 
ব্যাপ্তেতৎকীর্তিরাশৌ৷ সকল বন্থুমতীং ভোজরাজক্ষিতীন্দ্র ! 

॥৯০॥১৭৪।॥ 
অন্বাদ। হে ক্ষিতীন্দ্র ভোজ মহীপতি ! আপনার কীর্তিরাশিতে সমস্ত 

বন্মতী ব্যাপ্ত হইলে দেবগণ স্বস্ব বাহনাদি নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন তখন 
কমল যোনি ত্রহ্ম। স্বকীয় বাহন হংসকে নির্ণর করিবার মানসে ছুপ্ধ জল 

মিশ্রিত করিয়া ভূমগুলস্থ যাবতীয় পক্ষিগণের মুখে এই অভিপ্রায়ে ধরিতে 

লাগিলেন যে তাহার বাহন হইবেক সেই জল মিশ্রিত ছুগ্ধ হইতে অক্েশে 

চগ্ধভাগ আচুষণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবেক অন্তে পারিবেন। তাহার 

হংস্র এই একটী অসাধারণ গুণ ছিল । আর চক্রপাঁণি মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ আপন 

কর পদ্মে তত্র 'দম্বল। লইয়! যাবতীয় সমুদ্রে এই অভিপ্রায়ে ক্ষেপন করিতে 

লাগিলেন ঘষে তীহার শয়ন স্থান ক্ষীরদ সাগর হইবে তাহ। দম্বল ক্ষেপণ 

করিবা ম।ত্র জমিয়া যাইবে । তখন পশুপতি আপন কৈলাস পর্বত নির্ণয় 
করিবার মানসে সকল পর্ধতকে উদ্ধত করিরা এই অভিপ্রায়ে ললাটনেত্রে 

দর্শন করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন যে তাহার কৈলাস পর্বত রজত নিশ্মিত 

স্থৃতরাং ধাতুময় বস্ত অগ্নিনেত্র স্পর্শে অন্তান্ত বস্তর স্তায় ভন্ম না হইয়। দ্রবীভূত 
হইবে তাহ। দ্বেখিয়! তিনিও নির্ণয় করিতে পাগ্সিবেন। 

তখন রাজ। উত্তর মুখ উপবেশন করিলে কালিদাসও তদভিমুখে গমন 

পূর্বক পুনরায় নিষ্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন ॥৯০॥১৭৪| 

ক্রীমর্ীজশিখ। মনে তুলযিতৃৎধাতা ত্বদীয়ং যশঃ 

কৈলাসঞ্চ নিরীক্ষ্য তত্র লঘুতাং তৎ পুর্তয়ে পর্য্যধাঁৎ। 
উক্ষাণং তদ্ুপর্ধধম! সহচরং তন্মর্দি। গঙ্গাজলং 
তদ্যাগ্রে ফণি পুঙ্গবং তছুপরিস্ফারং স্থধাদীধিতিং ॥ 

॥৯১।১৭৫॥ 

অনুবাদ। হে শ্রীল রাজছুড়ামণি! বিধাতা আপনার অনুপম যশ 

পরিমাণ করিবার মানসে তুলাদও:আনয়ন পূর্বক এক প্রান্তে আপনার 

যশোরাশি আর অপর প্রান্তে প্রথমে রজ তময় কৈলাস পর্বত শ্বাপিত করিয়া 

দদখিলেন যে তাহাও অত্যন্ত লঘু বোধ হইল তাহা পুরণ করিবার জন্য 



প্রথম ভাগ। ৫? 

তছুপরি শ্বেতবর্ণ বুষস্থাপন করিলেন তাহাও লু বোধ হুইল, পরে তদুপরি 
উমাসহ শ্বেতবর্ণ মহাদেবকে স্থাপন করাতে লঘু বোধ হইল, পরে তাহার 
মস্তকোপরি শুভ্রবর্ণ গল্গাজল, তাহাও লঘু বোধ হওয়াতে, তাহার অগ্রে ধবল-_ 
বর্ণ ফণীগণকে স্থাপিত করিলেন তাহাও লঘু বোধ হওয়াতে, তাহার ললাট 
দেশে শুপ্রবর্ণ সুধাংও মণ্ডুলকে স্থাপন করিলেন তাহাও আপনার যশোরাশির 
তুল্য হইল না ॥৯২॥১৭৬| 

তখন রাজা দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিলে কালিদাসও তদভিমুখে 

গমন করিয়। পুনরার এই কবিতাটি পাঠ করিলেন । 

অতারি কপিন। পুরা পুনরমায়ি মর্ধযাঁদয়া, 

অপাযি মুনিনা পুরা পুঅরদাহি  লক্কারিণা | 
অমস্থি স্বরবৈরিণ| পুনরবন্ধি রক্ষোরিণা, 
কনাম বস্থধাপতে তবযশোহ্ন্ব,ধিকান্ব,ধিঃ ॥৯৩|১৭৭॥ 

অন্থবাদ। হেবন্থধাপতি ভোজেন্্র ! আপনার যশোরূপ মহাসাগরই 

বা] কোথায়? আর সামান্ত সাগরই বা কোথায় কারণ আপনার যশ 

সাগরের সহিত এ সাগরের তুলন! হইতে পারেনা, কেনন। অতি সাঁমান্ধ জীব 
বানর পুর্বে যাহাকে অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিয়াছিল, এবং সীম। নির্ণয় 

পূর্বক পরিমাণ স্থির করিয়াছিল, অতি পূর্বকালে মহর্ষি অগন্ত্য গওুষ দ্বার! 

ধাহাকে পান করিয়াছিলেন, অস্থরের1 যাহাকে অনায়ামে মন্থন করিয়াছিল 

এবং রাক্ষস বৈরি রামচন্দ্র যাহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, এমন যে, সাগর 

তাহা! আপনার যশ সাগরের সহিত কদ।চ তুলন। হইতে পারেনা ॥৯৩/১৭৭॥ 

কালিদাসের মুখে এইরূপ সুধাময় চারিটি কবিতা শ্রবণ করিয়। রাজ। 

অধোমুখ হুইয়৷ রহিলেন এবং কবিকুল কেশরী কালিদাস মনে করিলেন যে 

বোধ হয়, আমার এই অমৃতময় শ্লোক গুলি রাজার মনোরঞক হইল না 

এবং ব্রাঙ্ধণ পণ্িতগণের কত! শ্রবণ করিলে অর্থ প্রদান করিতে হয় এই 

অভিপ্রায়ে বুঝি রাজা! অধোবদন, হইলেন নচেৎ অধোবদনের কারথ কিঃ 
কিছুই বুঝিতে পারতেছি না, ষনে মলে এইরূপ নানা রিতর্ক করিয়া! পুনরায় 
নিয়লিখিত কৰিত। পাঠ কক্সিলেন।, 

৮ 



৫৮ কবিতা কৌমুদী | 

মাঁগাঁঃ প্রত্যপকার কাতরভিয়া বৈমুখ্যমীকর্ণয়, 
জ্ীভোজেন্দ্র বন্ধন্ধরাঁধিপ সুধাসিক্তানি সুক্তীনিমে । 

বণ্যন্তে কতিনীমচার্ণব নদী ভূগোল বিদ্ধ্যাটবী, 
ঝঞ্ধা মারুত মন্দ্রমঃপ্রভূতয় স্তেভ্যঃ কিমাপ্তংময়1॥৯৪॥১৭৮ 

অনুবাদ। হে পৃথিবীপতি শ্রীভোজেন্দ্র! অমৃতরসাভিসিক্ত আমার 

কথিত অতি স্রন্দর বাক্য গুলি শ্রবণ করুন, প্রত্যুপকার করিবার ভয়ে কদাঁচ 

বিমুখ হইবেন না, কারণ আমরা কবি, আমাদিগের স্বভাব এই যে, আমরা 

সমুদ্র, নদী, পৃথিবী, বিন্ধ্যাটবী, ঝড় বায়ু, চক্দ্রম। প্রভৃতি স্থাবর, জঙ্গম, যাবতীয় 

পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা! করিয়া থাকি, তাহাদের নিকট আমরা কি প্রাপ্ত হই ? 
আপনি দান করিবার ভয়ে অধোবদনে রহিলেন কেন ? আমি আপনার নিকট 

কিছু প্রার্থনা করিতেছি না। আপনি মস্তক উন্নত করুন, এই কথ বলিবা- 

মাত্র তখন ভোজরাজ কালিদাসের চরণ বন্দন। পূর্বক বলিলেন হে কবিকুলাগ্র 
গণ্য! আমি সে জন্ত অপোবদন হইনাঁই, আমি যে জন্য অধোমুখে রহিয়াছি 
তাহ! অবহিতচিন্তে শ্রবণ করুন, প্রথমে যখন আমি আপনার কবিত। শ্রবণ 

করিয়াছিলাম তখনই আমি ফে,মুখে ফিরিয় বসিয়| ছিলাম, আমার সন্ুখ- 

স্থিত যাবতীয় ভূমি সম্পত্তি সমস্তই আপনাকে অপ্পণ করিলাম স্থতবাঁং দত্ত 

সম্পত্তিতে দাতার অধিকার নাই ভাবিয়া পুনর্ধার ঘুখ ফিরাইলাম, এইরূপে 

আপনার স্থধাসম কবিতারসে বিমোহিত হইয়। চতুর্দিকস্থ আমার অধিকার" 

স্থিত সমস্ত ভূমি সম্পত্তিই ক্রমে ক্রমে আপনাকে প্রদান করিয়া দেখিলাম যে 

আরত আমার দেয় সম্পন্তি কিছুই নাই স্থৃতরাঁৎ অধোবদন হইলাম । এক্ষণে 

আপনাকে আমি স্বরূপ বলিতেছি যে, ইহার পুর্বে এরূপ স্ুুধাময় শ্লোক কদাঁচ 

আমার কর্ণ গোচর হয় পাই, জগত্তে আপনিই একমাত্র অদ্বিতীয় কবি 

এবং কবিত্ব শক্তিরও পরাকান্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছেন এক্ষণে ক্ষমা প্রদর্শন 

পুর্বক অধীনের চির অপরাধ মার্জনা করুন। আমি আর আচার্ধ্য মহাশয়ের 
প্রবঞ্চনায় কদাচ প্রতারিত হইব না, আপনার নিকট শপথ করিতেছি। তখন 

কবিকুলতিলক কালিদাস প্লাজ বাক্যে য্পরোনান্তি সন্তষ্ট হইয়! রাজাকে 

ধন্যবাদ প্রদান পুর্ববকা্বস্থানে প্রন্থান করিলেন 11৯৪॥১৭৮] 

উজ্জয়িনীর রাজ সভায় প্রধানতম রত্ব কবিবর কাঁলিদাঁস, একদা মোঁনব্রতী 

হইয়া এক নির্দিষ্ট তিথির স্থিতি পর্য্যস্ত কথা৷ কহিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় 



প্রথমভাগ ।. ৫ 

হইয়া অবলদ্থিত ব্রত পালনে কোন ব্যাঘাত ন। জন্মায় এই অভিপ্রায্জে নগরের 
কোলাহল বিহীন অতি নিজ্জন অরণ্যে গমন পুর্বক একাকী দ্িবাবসান পর্যযস্ত- 

তথায় অবস্থিতি করিয়া নান। বিষয় ভাবের চিস্তাতে মগ্ন আছেন তাহার 

অচঞ্চল চক্ষু-সমমীপে কতিপয় ছুরস্ত কালান্তক যমোপম মুর্তি প্রকাশ পাইল । 

ষদিও তাহার! দন্থ্য না হউক, রাজা বিক্রমাদিত্যের পরিচর্যার নিমিত্ত লোক 

ধরিবার অভিপ্রায়ে রাত্রিকালে জঙ্গলে ও পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। যদ্দি' 

কোঁন বনচ'রী বা পথিক ছুভর্ণগ্য বশতঃ তাহাদের নেত্রপথের পথিক হইত 
তবে তাহার! তাহাকে রাজার যান বাহক কাধে নিযুক্ত করিত। এমন অমস্ন 

মৌনব্রতী কালিদাস প্রথমে তাহাদের নয়ন পথে পতিত হওয়াতে ত্বাহাকে 

রাজার শিবিকাঁবাহক কার্যে নিধুক্ত হইতে হইল। তখন কালিদাস মৌন 
ব্রতধারী ছিলেন অনভ্যাস কার্ষ্যে অতিশয় ক্লেশ বোধ হইলেও ব্রতের অনুরোধে, 

বাঙনিম্পভ্তি করিলেন না। পরস্ত অন্যান্ত বাহকের মত গমন করিতে ন! 

পারায় বাজার সত্বর গমনের ব্যাঘাত জন্মাইতে ল।গিল। তখন রাজা, 

দয়ার্রচিত্তে কহিলেন । ও 

“ক্ষণং বিশ্রাম্যতাঁ জালা ক্ষন্ধস্তে'ঘদি বাধতি 1৮ 

অনুবাদ । হেবাহক! যদি তোমার স্কন্ধে অত্যন্ত বেদন। বোধ হয়, 

তবে তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। 

(এমন সময় অখন কালিদাসের প্রতিজ্ঞার সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে 

“বাধতি” এই কথাটা ব্যাকরণ ছুষ্ট, তাহার কর্ণে আঘ।ত লাগাতে তিনি, 

তৎক্ষণাঁৎ উত্তর করিলেন । 

“নবাধতে তথাক্কন্ধো যথ। বাঁধিতি বাঁধতে”॥৯৪॥১৭৮]॥ 

অনুবাদ । কিন্তু “বাঁধতি” |এই কথাটি আমাকে যাদুশ বেদনা দিতেছে 

আমার স্কন্ধে তাদৃশ বেদনা বোধ হইতেছে না, এই কথা শুনিবামাত্র রাজা 

শিবিক হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং কালিদাসকে চিনিতে পারিয়। তাহার 
চরণ ধারণপুর্বক নানাবিধ স্ততিবাক্যে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া রাজ ভবনে 
প্রত্যাগমন করিলেন কালিদাসও সত্ষ্ট মনে শ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন 

৯৪১৭৮ 
একদ। মহাস্মা কালিদাস আপন পুত্রকে পাঠ পড়াইতেছেন ফেজ 



৬, কবিত। কৌমুদী । 

পঠ পুত্র মদা নিত্যং অক্ষরং হৃদয়ং কুরু | 

স্বদেশে পূজ্যতে রাজ! বিদ্বান সব্ধত্র পৃজ্যতে॥৯৫॥ ১৭৯ 

অন্ুবাদ। হে পুভ্র! সর্বদ! শাস্ত্র অধ্যয়ন কর? নিত্য অক্ষর সকল 

ভ্যাস কর, কারণ রাজা নিজদেশেই পৃজ্য কিন্তু বিদ্বান্ সর্ধত্র পূজনীয় । 

॥৯৫।॥১৭৯|] 

তখন রাঁজা কোন কারণ বশতঃ তথায় গমন করিয়া! সেই কথ শ্রবণ করি- 

প্লেন শ্রবণ মাত্র ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত পদাদি বন্ধন পূর্ব্বক 
নিবিড় অরণ্য মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিয়া আপন ভবনে 

প্রস্থান করিলেন রাজার 'আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইল । তখন 

কাপিদাস তাদ্ুশী দশায় অরণ্য মধ্যে অতি কষ্টে কালষাপন করিতে লাগিলেন 

এমন সময়ে দুইজন দৈত্য “মাঘে সীত ? কি মেঘে সীত ?” এই কথা লইয়। 

তর্ক হওয়াতে মাধ্যস্থের অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল, 

তদবস্থাপন্ন কালিদাসকে দেখিতে পাইয়া তুমি কে? বন্ধন অবস্থায় কেন ? 

তুমি আমাদের মধ্যস্থ ভূুইবে ? এইরূপ বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া 
বলিলেন, আমি কালিদাস, তোমরা যাহা! বলিতেছ, আমি তাহাতে সম্মত 

আছি, কিন্তু আমার এ দুরবস্থা মোচন কবিতে হইবে, তাহারা ভাহাতে 

সম্মত হইলে কালিদাস উহাদের প্রশ্ব শ্রবণ করিয়া! উত্তর করিলেন যে, 

মাঘেও শীত নয়, মেঘেও শীত নয়। 

যত্র বায়ু, তত্র শীত ॥৯৬)১৮০॥ 

কালিদাস এই কথ! বলিয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়। দিলেন । তখন 

তাহারা তাহার প্রতি নিরতিশয় সন্থট হইয়। ত্বরায় তাহার মোচন বন্ধন 

করিল এবং অতুযুত্কষ্ট বাসস্থান নিম্মীণ করাইয়া বাস ।করাইল তিনিও 

দৈত্য সহবাসে স্থথস্বচ্ছন্দে কালযাঁপন করিতে লাগিলেন ॥৯৬।১৮*। 

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে রাজ! বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী 

নগরীতে এক ত্রাঙ্গণ বাস করিতেন তাহার সম্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া! অল্প দিবস মধ্যে 
পঞ্চত্ব পায়। ব্রাক্ষণ নানাবিধ শাস্তি স্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন কিন্তু কিছুতেই 

সন্তান রক্ষ। হইল না। তখন বিপ্র রাজ। বিক্রমাদিতে)র নিকট গমন করিয়! 

বলিলেন মহারাজ! আপনার পাপে অ[মার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়। রগ্গ। পায়না, 
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আপনি ইহার প্রতিবিধান করুন ; কারণ “রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট 

পায়” এই মহাজন বাক্য আপনিও বিদ্িত আছেন । 
তথন রাজ তাঁহ।র কথা শ্রবণ করিয়। তাহাকে বলিলেন যে, এবার আপ- 

নার সম্তান ভূমি হইলে ষষ্ঠ দিবসে আমাকে স্বাদ দিবেন । কিয়দ্দিনাস্তর 

ব্রাহ্মণ তাদৃশ অন্ুষ্ঠান করিলেন । রাজা ও শ্রবণমাত্র সত্বর ব্রাহ্মণ পন্ধীর সুতিক! 

গৃহের দ্বার দেশে খঙ্া হস্ত হইয়। প্রহরীর মত দণ্ডায়মান |রহিলেন। নিশীথ 

সময়ে বিধাতা পুরুষ, ও ব্রাহ্মণ পুত্রের অরৃষ্ট ফল লিখিবার নিমিত্ত আগমন 

করিয়। রাজাকে বলিলেন, কে তুমি ? সত্বর দ্বার পরিত্যাগ কর? রাজ বলি 

লেন অগ্রে আপনি আত্ম পরিচয় প্রদান করুন তবে দ্বার পরিত্যাগ করিব, 

তখন তিনি বলিলেন যে, আষি বিধাতা পুরুষ, ব্রাহ্মণ কুমঃরের ললাটলিপি 

লিখিতে আসিয়াছি, রাজ শ্রবণমাত্র নানাবিধ স্তর করিয়া বলিলেন বিধাত ! 

যাহা লিখিবেন ? সেইটি দয়! করিয়া আমাকে বলিতে হইবে, তিনি, 

রাজ বাক্যে সন্মত হইয়া আত্ম কাধ্য সমাধানান্তে প্রত্যাগমনকাঁলে 

পুনর্ধার রাজ! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে এই ব্রাঙ্গণকুমার, 

এক বৎসরাস্তে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে । ডুঁখন রাজ! যৎ্পরোনাস্তি 
অনুনয় সহকারে ব্রাক্ণ কুমারের পুনজ্জীবনের প্রার্থনা! করিলে, তিনি 
বলিলেন যে, “লন্ধব্যমর্থৎ লভতে মনুষ্যঃ “এই সমস্যা যদি কেহ পূণ 

করিতে পারে তবে ত্রাঙ্গণ কুমার পুনজ্জবিত হুইবে”। এই কথ! বলিয়া 
বিধাত। অস্তহিত হইলেন । রাজাও বিধাতৃ বাক্য ব্রাঙ্মণকে জ্ঞাত করাইলেন, 
এবং সেই সময়ে আমাকে সম্বাদ দিবেন, বলিয়। প্রস্থান করিলেন । বৎসরাস্তে 

ব্রাহ্মণকুমার পঞ্চত্ব পাইলে ব্রাহ্মণ রাজসন্নিধানে সম্বাদ দিলেন ১ রাজ! ততক্ষণাঁৎ 

তথায় আগমন পূর্বক যত ব্রাহ্মণ পুত্রকে মস্তকে করিষ। লব্বব্যমর্থং লব্বব্যম্র্ণং 

এই কথা বলিতে বলিতে সমস্য পুরণার্থ উন্মাদের মত দেশ বিদেশে ভ্রমণ 

করিতে লাগিলেন । পরিশেষে এক ব্রাঙ্ষণের গৃহে অতিথি রেশে উপনীত হইয়া 

বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । দেখিলেন সেই দেশের রাজকন্ঠা, মন্ত্রীকন্তা, পাত্র 
কন্তা ও কোটালের কন্যা, ইহার চারিজনে প্রতিদিন সেই ব্রাক্গণের নিকট 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসেন, দৈবহুর্রিপাক বশতঃ সে দিবস ত্রাঙ্গণ, আপন 

জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর কন্যাগণের অধ্যাপনার ভার অর্পণ করিয়া স্থানান্তরে 

গমন করিয়া ছিলেন কন্যাগণ, পাঠের নিশ্সিত আগমন করিলে ব্রাহ্মণ পুত্র 

তাহাদিগকে যখাবিধি অধ্যয়ন করাইলেন, পাঠ সমাপনাস্তে বলিলেন, দেখ 



৬২ কবিতা কৌসুদী | 

কন্যাগণ ! তোমাদের সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন হইল অতএব গুরুদক্ষিণ। দিয়! গৃহে 

গমন কর। কারণ গুরু দক্ষিণা ব্যতীত অধ্যয়নের ফললাভ হয়না । এই কথা 

শ্রবণ করিয়া কন্যাগণ উত্তর করিলেন, আপনার যাহ। অন্কমতি হয় আদেশ 

করুন, তখন কুম।রীগণের বূপলাবণ্য বিমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণ কুমার কামবাণে 

একান্ত আহত হইয়াছিলেন 7 সুতরাং বলিলেন যে, আমার অপর দক্ষিণার 

আবশ্তক নাই কিন্তু তোমরা চারিজনে আমকে বরমাল্য প্র্দান কর, এই 

আমার একান্ত কামনা । গুরু পুত্রের কথ শ্রবণ করিয়! কন্যাগণ মনে মনে 

চিন্ত। করিতে লাগিলেন যে কোথায় রাজাবিক্রমাদিত্যের গলদেশে বরমাল্য 

গ্রদান করিব চির আশ। করিয়া ছিলাম, মে আশাত একেবারে নির্মল হইয়] 

গেল । যাহা হউক গুক পুত্রের কথা ক্দাচ লঙ্ঘন করা হইবে না; লোকে স্বস্থ 
অদৃষ্ট ফল ভোগ করিয়। থাকে ; অনৃষ্ট ফল কেহই খণ্ডন করিতে পারেনা, ইহ 
চিত্ত করিয়। গুরু পুত্র বাক্যে অগত্য। সম্মত হইয়া! বলিলেন যে, আপনি অন্য 

রজনীতে অমুক শিব মন্দিরে একাকী যাইয়। দেবমূত্তির পশ্চাৎ্ভাঁগে অবস্থিতি 

করিবেন,আমর! চারিজনে তথায় গমন পূর্বক আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব” 

এইরূপে গুরু পুত্রকে সৃত্তষ্ট করিয়। কন্যাগণ প্রস্থান করিলেন । ছদ্মবেশী 

রাজ। বিক্রমাদিত্য অতিথি বেশে তথায় থাকিয়। তাহাদের সকল গোপনীয় 

কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপকের পত্ীর নিকট সমস্ত জানাইয়া ব্রাঙ্গণ 

কুমারকে ইহ। হইতে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত ভীহাকে গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধ 

করাইয়া রাখিলেন। তখন ছদ্মবেশী অতিথি বিক্রমাদিত্য মুত কুমার সঙ্গে 

লইয়। রাত্রি কালে কন্যাগণের সঙ্কেত স্থানে গমন পুর্ধক অবস্থিতি করিতে 

ল।গিলেন। প্রথম প্রহরে রাজ কন্যা! তথায় আনিয়া! গুরু পুত্র সম্বোধনে 

সম্ভাষণ করিলেন, ছল্মাবেশী রাজাও হুঙ্কার প্রদান পুর্র্বক উত্তর প্রদান করিলেন, 
কন্যাও তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুরু পুক্র বোধে বরমাল্য প্রদান করিলেন। রাজাও 

আভ্মপরিচয়ার্থ বাতৃলেরমত “লন্ধব্যমর্থং» এই কখ। প্রয়োগ করিলেন, তখন 

রাজ কন্যা, উন্মাদের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিয়াছি বোধে শিরে করা- 

ঘাত পূর্বক “লভতে মন্ুষ্যঃ” এই কথা বলির। তাহার কবিতার প্রথম চরণ 

পুরণ করিয়া দ্রিলেন। পরে দ্বিতীয় প্রহরে এইরপে মন্ত্রীকন্যা আগমন পূর্বক 
পুর্বমত বরমাল্য প্রদান করিলে বাজাও “লন্বব্যমর্থং লভতে মনুষ্য” এই 

গ্রথমচরণ পাঠ করিলেন, তখন্ মন্ত্রীকন্যাঁও তাদৃশ শিরে করাঘাত প্রদান 

পূর্বক “দৈবেন স বারয্সিতুম্ ন শক্যঃ এই কথ। প্রয়োগ করিয়া উহান্ 
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দ্বিতীয় চরণ পুরণ করিলেন । তৃতীয় যামে পাত্র |কন্যা, তারদুশ অনুষ্ঠান 

করিয়া প্রতারিত হইলে “অতোঁন শোচামি নবিস্ময়োমে” তাহার কবিতার 

ভৃতীয় চরণ পুরণ করিলেন । শেষ'যামে প্রহরিকন্যা আগমন পুরঃসর সেইরূপ 

অন্ুষ্ঠানীস্তে প্রবঞ্চিত হইলেন এবং ণ“ললাটলেখোনপুনঃ প্রয়াতি” এই কথা 

উচ্চারণ করিয়া রাজার কবিতার পরিশিষ্ট ভাগ পুর্ণ করিলেন। এইরূপে 
সমস্ত পূরণ হইলে মৃত ব্রাক্ষণ কুমার পুনজ্জীবিত হইল। তখন রাজা বিক্র- 
মাদিত্য আনন্দ মনে কন্যাগণ ও জীবিত ব্রাহ্মণ কুমার সমভিব্যাহারে নিজ 

রাজধানী প্রভ্যাগত হইয়া! ব্রাহ্মণ কুমার ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ করিলেন । স্বয়ং 
কন্যাগণ সহবাঁসে পরম স্থে ব্বাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন । 

লব্বব্যমর্থংলভতে মনুষ্য দৈবেন সবারযিতুম নশক্যঃ | 
অতোন শোচামিনবিস্ময়োমে ললাটনেখোনপুনঃপ্রয়াতি 

॥৯৭)॥১৮১। 

অনুবাদ। মাঁনবগণ, প্রাপ্ত বস্ত অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, দৈব ও তাহ! 

নিবারণ করিতে সক্ষম হন না। এই নিমিনত এবিষয়ে আমি শোকও 

করিন। আমার বিন্ময়ও কিছুই নাই, অনৃষ্টলিপির ঝদাচ খণ্ডন হইতে পারে 
না ॥৯৭।১৮১॥ 

কোন সময়ে রাঁজাবিক্রমাদিত্যের রাঁজসভা মণ্ডপে রাক্ষসরাঁজ বিভীষণের 
দূত একখানি পত্র লইয়া আগমন করিল। তাহাতে এই লিখিত ছিল যে, 

“ক্ষীর সর নবনী ধর"? ॥৯৮॥১৮২| 

এই কথাটি, কে কাহাকে বলিতেছে $ এই প্রশ্ন হওয়াতে তখন রাঁজ। 

একে একে সকল রত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই সহুত্তর প্রদানে সমর্থ 

হইলেন না । কালিদাষ তখন পূর্বোক্ত দৈত্য সহরাসে অরণ্য মধ্যে বাস 
করিতেন এই কথ। কোন লোক র্বাজার ম্মরণ করিয়া! দেওয়াতে তিনি স্বয়ং 

গাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন কালিদাপ যতৎ্পরোনান্তি রাঁজার সম্মান করিয়া 

জিজ্ঞাস। করিলেন মহারাজ ! আবার এ হতভাগ্যকে প্রয়োজন কি? তখন 

রাজ! বিভীষণের পত্র লিখিত প্রশ্ন করাতে কালিদাস তৎক্ষণাৎ বলিলেন 

মহারাজ | এই কথাটী রাবণের জননী নিকযা, কালে দশাননের দশ বদনে 
স্তন পান করাইতেন তখন তাহার ছই বই স্তন ছিলন। সতরাঁং রাবণ দশ মুখে 
স্তন পানের ইচ্ছা করিলে তিনি ছুইটা স্তন ছুইটা মুখে ধরিতেক্ঈীএবং অপর মুখ. 



৬৪ কবিত। কৌমুদী | 

কমল গুলিকে নিরস্ত করি বার মানসে "ক্ষীর সর নবনী ধর” এই কথা বলিয়া 

ক্ষাস্ত করিতেন ॥১৮॥১৮২॥ 

এই কথা শব্ণ বরিয়| রাজ! কালদাসের সছুনভ্ূর দানে .যত্পরোনাক্তি 

পন হয়| বংলা ৮ 

পুষ্পেষুজাতি নারীষুরস্ত! নরেষু বিষু নর্দীষু গঙ্গা । 

বারেষুভীক্মো ঘপেষু রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাঁসঃ 
॥৯৯)॥ ১৮৩ 

অনুবাদ । ৫যমন সজাতীয্ব পুম্পের মধ্যে জাতি পুম্প অতি শ্রেষ্ঠতম । এবং 

নারীগণের মধ্যে রম্তা, নরের মধ্যে বিঞ্ু্। নদীর মধ্যে গঙ্গা, নৃপের মধ্যে 

রামচন্দ্র, বীরগণ মধ্যে ভীম্ম, আর কাব্য শাস্ত্র মধ্যে মাঘ সকলের প্রধান তম 

সেইরূপ কবিগণ মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠতম হইলেন । এই কথ! বলিয়। বিধি- 

মতে তীহাকে প্রসূ্ন করিলেন এবং চরণ বন্দন! করিয়া! নিজ রাজধানী 
আনয়ন পুব্বক ত২পদে পুন অভিষিক্ত করিলেন ॥৯ন॥১৮৩। 

একদ1 মহাকবি কালিদাস কল্পতরু হইয়। প্রভাত হইতে বেল! দ্রিপ্রহর 

পধ্যস্ত অনাথ দীন দরিক্র ব্রাঙ্ণগণ যে যাহা চাহিলেন তাহাদিগকে তাহাই 

দান করিলেন। পরে তিনি নিঃস্ব হইয়। বসিয়া আছেন এমন সময় এক 

যাঁচক আসিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি আর কিছু সংস্থান 
না থাকাতে আপন পরিধেয় বস্ত্র খানি তাহাকে অর্পণ করিলেন, স্বয়ং নগ্না- 

বস্থায় সন্নহিত| প্রভাবতী নদীর জলে দেহ মগ্ন করিয়া! মৌনভারে অবস্থিতি 

করিতে লাখিলেন। ৩খন রাজ! বিক্রমাদিত্য এই সম্বাদ প্রগড হইব'মান্র 

তংসমীপে গমন করিলেন সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইর়। তাহাকে কহিলেন-- 

অসম্যগ্ব্যয়শীলস্য গতিরেতাদৃশীভবেৎ । 
অনুত্বাদ। অপরিমিত ব্যঞনীল ব্যক্তিদিগের পরিণামে এইব্ধপ গতি 

হইয়। থাকে । 
কালিদাস উত্তর করিলেন 

২য়চ। তথাপি প্রাতরুথার নামন্তস্যৈব গীয়তে॥১০ ০।১৮৪।॥ 
অনুবাদ। তথাপি প্রভাতে উখিত হইয়া তাহারই নাম কীর্তন করিয়! 

থাকে ॥ তথন র'জা কালিদাসের সহুত্রে যত্পরোনাস্তি সত্বষ্ট হইলেন । 
এবং তাহার ধনাগার হইতে প্রচুর ধন আনয়ন পুর্বক তাহাকে প্রদান করি- 
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লেন। কালিদাসও রাঁজদন্ত ধন।দি বিতরণ দ্বার। দিবসের শেষ ভাগ সখ 

স্বচ্ছন্দে যাপন করিয়! কল্প তরু নামের সার্থকত1 সম্পাদন করিলেন ॥৯৯॥১৮৩॥ 

কোন সময়ে এক রাক্ষপী আপন পতির সহিত বিবাদ করিয়। রাজা বিক্র- 

মাঁদিত্যের সভা মধ্যে আগমন পুর্ধক রাঁজাঁকে সম্বোধন করিয়! বলিল হে 

নরাধিপ ! আপনি আমার প্রশ্নের পুরণ করির। দ্রিন। রাজা শ্রবণ মীত্র বলি- 

লেন যে, তোমার কি প্রশ্ন আছে বল? তখন রাঁক্ষপী কহিল-- 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিৎ ততঃ কিহ। 

রাজা বলিলেন তিন দিবসাস্তে আসিও তোমার সমন্তা পুরণ হইবে । 
নিরূপিত দিবসে রাক্ষদী আগমন করিলে রাজা কালিদাসের নিকট তাহাকে 

প্রেরণ করিলেন । তখন কবিকুলতিলক কালিদাস উহ শ্রবণমাত্র তত্ক্ষণাৎ্ 

তাহার সমস্ত পুরণ করিয়। দিলেন । 

মেরুতুল্য অর্থে নদানং ততঃ কিৎ 
কুশাগ্রেববুদ্ধিনপাঠস্ততঃ কিং। 
বপুঃকন্নলেভে নতীর্থস্ততঃ কিং * 

স্বামিনাপ্রিয়ত্বং জীবনং ততঃ কিং ॥১০১11১৮৫।। 

অন্থবাদ। সুমেরু তুল্য ধনশালী হইয়া যদি সেই ধন দান না করিল 
তবে তাহার সে ধনে ফল কি? কুশাগ্রত্ুল্য সুশ্মা বুদ্ধিশালী হইয়া যদি সে 
শাস্ত্রাধ্যয়ন না করে তবে তাহার সে বুদ্ধিতে কি ফল আছে? সর্বোৎ্কুষ্ট 

মানবদেহ ধারণ করিয়। যদ্দি কেহ তীর্থযাত্র। ও নিজ কর্ম ফল ভোগ না! করে, 

তবে তাহার সে বুথ! দেহ ধারণের ফলকি আছে? এবং স্বামীর অশ্রিয় 

হইয়। জীবন ধারণ করাতে কি ফল লাভ হুইবে ? 
তখন রাক্ষসী কালিদাসের সছুৃন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান 

করিল ॥১০ ১/১৮৫।॥ 

কোন সময়ে তৃতীয় রাক্ষপী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় আসিয়। 
কহিল হে মহারাজ ! আমার একটা সম্ম্ত! আছে, যদ্যপি সপ্তাহ মধ্যে তাহা 

পুরণ করিতে না পারেন, তাহ! হইলে রাজ্যের সকল লোককে বুধ ভক্ষণ 
করিব। এই বলিয়া রাক্ষণী প্রশ্ন করিল--. 

টি 



৬৬ কবিতা কৌমুদী। 

হেথা আছে সেথা নাই সেথা আছে হেথা নাই। 
সেখাও আছে হেখাও আছে হেথাঁও নাই সেথাও নাই ॥ 

তখন রাজ। একে একে সভাস্থ সকল রতুকে জিজ্ঞাস। করিলেন কিন্ত 

কেহই সছুন্তর প্রদানে সক্ষম হইলেন না। কালিদাস তত্কাঁলে সভায় উপস্থিত 
ছিলেন না কোন কাধ্যান্রোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন ইহা! জ।ত 

হইয়া নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। এমন সময়ে কবিকুল শেখর কালিদাস 
তথায় উপনীত হইয়া সকল অবগত হইলেন এবং রাঁজাকে কহিলেন যে 
মহারাজ এ নিমিত্ত আপনি এত চিন্তিত হুইতেছেন কেন? এই মুহুর্তেই 
ইহার উত্তর প্রদান করিব। যথা সময়ে রাক্ষপী রাজসমীপে আগমন 

করিলে রাজার সঙ্কেত অন্থসারে কালিদাস রাক্ষসী প্রশ্নের উত্তর [প্রদান 

করিলেন । 

রাজপুত্র শ্চিরঞ্জীবমাজীবমুনিপুত্রকঃ | 

জীব ব। মর বো সাধুর্াধো মাঁজীব মামর॥১০২॥১৮৬। 

অন্কবাদ । রাজপুত্র চিরকাল জীবিত থাকুক কারণ তাহার এখানে 

[ছে ( রাজ সুথভোগ করিতেছে ) সেখানে (পরলোকে কিছুই নাই)। মুনি 
গুত্রের জীবিত থাক। বিফল কারণ তাহার সেখানে আছে এখানে 

নাই (ইহলোকে তপঃ ক্লেশ পরলোৌকে তপস্তাঁদি ফলে অতুল প্রশ্বরধ্য ভোগ 
হইবে) সাঁধুজনের সেখানেও আছে এখানেও আছে (সাধু লোক এখানেও 

যেমন সন্তোষ ম্গখভোগ করেন পরলোকেও তাদৃশ সন্তোষ স্থ ভোগ 

করেন)। তাহার মর। বাচ। উভয়েতেই তুল্য স্থখ ভোগ হইবে এবং ব্যাধের 
এখানেও নাই সেখানেও নাই (ব্যাধ যাবজ্জীবন জীবহিংসাতে কালযাপন 
করিয়াছে, ইহলোকে জীব হত্যাজনক মহ্গাপাতক, ততৎ্ফলে পরলোকে 
ঘের নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ॥১০২॥১৮৬। 

এইরূপ কিন্বদরস্তী আছে যে, উজ্জয়িনীর অধিপতি রাঁজ! বিক্রমাদিত্যের 

সভায় এক দ্বিতীয়! রাঁক্ষসী আসিয়! প্রশ্ন করিল মহারাজ ! আমার একটি 

সমস্তা আছে উহা আপনাকে পুরণ করিক্পা দিতে হইবে যদ্যপি পঞ্চ দিবস 
মধ্যে পরিপূরণ না হয় তবে আপনার পুরীর সমস্ত লোককে ভক্ষণ করিব। 
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রাক্ষপীর বাক্যে রাজা সম্মতি প্রদান করিয়া! তাহাকে নির্ধারিত দিবসে 

আসিতে বলিলেন । রাক্ষসী বলিল আমার প্রশ্ন 
“তন্ষ্টৎ১ 

নিরূপিত দিবসে রাক্ষপী আসিয়। উপস্থিত হইল । রাজ ধন্স্তরী গ্রভৃতি 
রত্র্দিগকে প্রশ্ন করিয়। ছিলেন কেহই উত্তর দানে সমর্থ হন নাই । তখন 

কালিদাস কোন কাধ্যের অনুরোধে ভোজ রাজার সভাতে গমন করিয়। 

ছিলেন । রাজ। তাহাকে আনয়ন করির়1 সমস্তা পুরণ করিতে আদেশ করি- 
লেন এইরূপে প্রায় তৃতীয় দিবস অতীত হইল চতুর্থ দ্রিবসে কালিদাঁস সমস্যা 
পুরণ করিতে অসমর্থ হইয়া এক যোড়1 ছিন্ন পাছক। চরণে পরিধান পূর্বক 

দুর দেশে প্রস্থান করিলেন বহু দুর গমন করিয়! অত্যন্ত ক্লাস্তি বোধ হও- 

যাতে এক স্থানে বসিয়। বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময়ে এক অতি বুদ্ধ াহ্ধণ 

নিদাঘের মধ্যাহ্ন তপন তাপে তাপিত, উত্তপ্ত বালুকীরাশির উপর 

রিক্ত পদে গমন করা অতি ছুষ্কর বোধে কালিদাসের, নিকট গধন করিয়া 

আপন ছুঃখ জানাইলে তিনি তাহাকে আপন পাদুকা যোল়াটি তৎক্ষণাৎ 

গ্রদান করিলেন এবং স্বয়ং উল্লিখিত বানুক। প্রাশির উপর দিয়! রিক্তপদে 

কিরূপে গমন করিবেন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সসচ্জ একটি 
অশ্ব তথায় উপনীত হইল কিন্তু কে আনিল কোথ! হইতে আসিল কিছুই 
নির্ণয় করিতে না পারিয়! বাঁগবাদিনী সরস্থতীর পাদপদ্ম মনে মনে ধান 

করিতে লাগিলেন, অমনি তীশহার কৃপা বলে সমস্যা পূরণ হইল তখন তিনি 

ভারতী প্রদন্ত অশ্বে আরোহণ পুর্ধক রাজ সভায় আগমন করিয়া রাক্ষদীর 

সমস্যা পুরণ করিলেন । 

দ্বিজায় পাক! দা! বহুবষাঁয় জর্জরা । 
তৎফলাদশ্বপ্রাপ্তির্মে তন্নষটং যনদীয়তে |১০৩।।১৮৭।। 

অনুবাদ । বহুক'লের জীর্ণ পাদুকা! বিপ্রসাৎ করিয়া সেই ফলে অঙ্থ 

প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব যাহ দান না কর। খায় তাহ।ই ন& (বিফল ) হয়। 

এক্ষণে পাছক! দান ফলে কালিদাসের অশ্ব 'প্রাপ্তি হইল। 

এইরূপে কবিকুল শার্দল কালিদাস রাক্ষদীর সমস্ত! পুরণ করিবামাত্র, সে 

সত্থষ্ট চিত্তে স্বস্থানে প্রস্তান করিল এবং রাজাও যৎ্পরোনাত্তি সন্বষ্ট হইয়া, 
কালিদার্সকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন £১০৩1১৮৭॥ 



৬৮ কবিত| কৌসুদী । 

গ্রথিত আছে একদ। মহারাজ বিক্রমাদিতে;র পুঞক্র মুগয়ার্থ বন গমন 

করিয়। মৃগান্গুদরণে পর্য)টন করিতে করিতে অন্চর বিরহিত হইয়া এক 

নিবিড় অরণ্যে গ্রবেশ করিলে দিবাবসান হইল, তখন তিনি ব্যান্রাদি 

হিং জন্তুর ভবে অগত্যা এক মৃহৎ বুক্ষ আশ্রয় করিলেন । এ বৃক্ষে 
একটী ভন্লুকও এঁ অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল ) উভয়ে বিপন্ন বলিয়! 

পরস্পর বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ এবং বন্ধুর প্রাণ রক্ষা বিষয়ে আত্ম সমর্পণ.করিব 

এইনপ প্রতিজ্ঞারট় হইয়া রাত্রির প্রথমার্ধ ভল্প।ক ও দ্বিতীয়ার্ধ রাজপুত্র 
জাগরণ করিবেন। ইহা ধার্য হইলে পর রাত্রির প্রথমার্ধে ভল্ল,ক প্রতিশ্রুত 

প্রতিজ্ঞ! পালন পূর্বক রাজপুত্রকে জাগরিত করিয়া স্বরং নিক্রিত হইল, 

অনন্তর রাঁজপুত্র জাগরিত রহিলেন। এই সময়ে এক ব্যাঘ্ আসি! 

রাজঞুমারকে বলিল যে রাজপুত্র! আমার ভল্লঃকের মাংস ভক্ষণে অতিশয় 

লালস। জন্মিয়াছে অতএব ভল্ল।ক প্রদান করিয়া আম্মপ্রাণ রক্ষা কর তুমি 
রাজপুত্র হইয়। কি*জন্য সামান্য হিং জন্তর নিমিন্ত জাগরিত আছ 

এই বলিয়। রাঁজপুত্রের নিকট এ ভল্লক প্রার্থনা করিলে তখন 

দুর্মতি রাজপুত্র আত্মপ্রপ্িজ্ঞ। বিশ্মপ্ণ পূর্বক সেই বিশ্বস্ত বন্ধুকে ব্যাস 

মুখে নিক্ষেপ করিতে চেষ্ট। করিলে পর ভল্ল/কের নখর সকল বৃক্ষ গাত্রে 

বিদ্ধ ছিল বলিয়! ক্লতকার্দ্য হুইন্ে পারিলেন না। দৈব ঘটন। বশতঃ ভল্ল,ক 

ব17 7৭ হইছে গ্রাণদান পাইয়। এবং কপট বন্ধুকে কদাচ বিশাস কর। উচিত 

নন এহ ভাবিতে ভবিতে রাত্রির অবশিষ্ট ভাগ জাগিয়। কাটাইলেন। প্রাতঃ- 

কালে উভবে নুক্ষ হতে অবতরণ করিয়া খ্দয় গ্রহণ করিবার সময় ভল্লক 

রাজের গালে এস, সে, মির 

এই বর্ণ চতুষ্টর উচ্চারণ ৫ চারিটা চপেটাঘাঁত করিয়। প্রস্থান করিল। 

াঁজগাছ্ধও সেই অবধি “ স, সে, মি, রা? সং সে, মি, রা, বলিতে বলিতে 

শাসুগন্ত য় রাছভবনে গ্রত্যাগমন করিলেন | এদিকে বররুচি নামে কোন 

বিখ্যাত কবি ও জ্যোতিজ্ঞ পণ্ডিত কোন কারণ বশতঃ রাজ সভ। হইতে 

নির্ধাদিত হইয়। ছিলেন ( ধরকুচি ভাবসর বুঝিয়া এবং জ্যোতির্রিদ্যাবলে 

গীড়র প্রকৃত কারণও জানিতে পারিয়। স্ত্রীবেশে রাজ সভায় উপস্থিত 

হইলেন এবং বলিলেন মহারাজ ! আপনার পুত্রের/রোগ কিছুতেই . শবাগ্য 

হইলনা, বিস্ক আমি আরাম করিয়া দিতেছি, এই বলিয়া কন্যা ৬৭ টব 



প্রথম ভাগ । ৬ন 

বররুচি রাজ পুত্রকে নিকটে আনয়ন পূর্বক তাহার উচ্চ।রিত বর্ণ চতুষ্টয়ের 

এক একটী অক্ষর লইয়া! এক একটা শ্লোক রচন। করিয়া খলিতে লাগিলেন-_ 

স, 

সভ্ভাব প্রতিপন্নানাঁং বঞ্চনে কাবিগ্কত! | 

অন্কমারুহ্থ সুপ্তানাংহত্বাকিন্নামপৌরুষং ॥১০৪।1১৮৮। 

অন্নবাদ। জদ্টাববত£ যে বন্ধু তক্কশারী হইয়া! নির্তরী াইতেছে তাহাকে 

গ্রতারণ। করাতে, পাণ্ডিত্যকি? আর হত্য। ঝরিলেই বা পৌরুষত্ব কি? 
॥১৪।১৮৮॥ 

তে 

সেতুবন্ধ সমু্চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে । 
ব্রহ্মহীমুচ্যতে পাপৈ মি্রদ্রোহীনমুঞ্চতি ॥১০৫|।১৮৯।| 

অন্থবাঁদ। সেতু বন্ধ সমুদ্রে অথব1 গঙ্গাসাগর স্ঙমে,গমন ও মনি করিলে 

ব্রন্ম হত্যাকারীও পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু মিত্র হস্তার কুত্রাপি 
মুক্তি নাই ॥১০৫0১৮৯॥ 

মি, 
মিত্রদ্রোহী কৃতত্রশ্চ ষেচ বিশ্বাসঘাতকাঃ। 

তে নরা নরকং যান্তি যাঁবচ্ন্দ্রদিবাকরৌ |1১০৬।১৯০।। 

অন্ুবাদ। মিত্রহস্তা, কৃতন্র এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক হয়, যতদিন 

চন্দ্র ূর্ষ্য থাকিবে ততদিন তাহার| নিরয়গামী হইয়। থাকে ॥১০৬॥১৯০॥ 

রা, 

রাজাঁসি রাজপুজোহসি যদি কল্যাণ, মিচ্ছসি। 

দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো৷ দেবতা রাধনং কুরু।|১০৭।।১৯১।। 

অন্ুবাদ। তুমি রাজপুত্র রাভশ্রেষ্ঠ যদি তোমার কল্যাণ ইচ্ছা থাকে 

তবে দ্বিজাতিগণকে ধন দান কর আর 'দেবগণের আরাধন। কর। 

1১০ ৭)॥১৯১।॥ 

 “ঁক্লুবিতা শ্রবণমাত্র রাজপুত্র সুস্থ ও গ্ররুৃতিস্থ হইলেন, তখন রাজ। 
খানও খহঁয়া কন্যাবেশধারী বররুচিকে জিজ্ঞানা করিলেন-- 



৭ কবিতা কোমুদী | 

গ্ুহেবসসি কৌমাঁরি অটব্যাঁং নৈবগচ্ছসি । 
খক্ষব্যাত্্র মনুষ্যানা কথং জানাসি সুন্দরি 11১০৮।1১৯২|] 

অনুবাদ । হে কুমারি ! তুমি গৃহ মধ্যে বাস কর, কখন অরণ্যে প্রবেশকর 

নাই, তবে কিরূপে তত্রত্য ব্যাত্র ভল্লক ও মন্ুষ্যের বিষ জানিতে পারিলে ? 
1১০৮।১৯২॥ 

তখন বরকুচি কহিলেন হে মহারাজ ! 

দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরম্বতী । 

তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যান্তিলং যথা 11১০৯।।১৯৩।। 
অনুবাদ । দেবগুরু প্রসারে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিদ্যমান আছেন । 

সেই জন্যই আমি ভাঙ্গমতীর অলক্ষিত তিলের ন্যায় এ বিষয় জানিতে 

পারিয়াছি ॥১০৯।১৭৯৩।॥ 

তখন রাজা যৎ্পরোনাস্তি সন্তষ্ট হইলেন এবং বররুচি কে জানিতে 

পারিয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পুর্ধক তদীয় পদে তাহাকে পুনরায় 

অভিষিক্ত করিলেন । 

কমলিনী মালিনী দ্বিবসাত্যয়ে, 

শশিকল! বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে | 

ইতি বিধিব্বিদধে রমণীমুখং 

ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ ॥১১০॥১৯৪॥ 

অন্থবাদ। দিবসাপগমে কমলিনী মলিনী হর । রাত্রি প্রভাত হইলে 
শশীকল! অদৃশ্য বা প্রভাহীন হয়। এই জন্যই বিধাতা বুঝি রমণী সুখের 
স্থষ্ট করিয়াছেন! অতএব জানিলাম যে, লোক ক্রমে ক্রমেই বিজ্ঞতম 

হইয়। থাকেন 11১১০॥১৯৪। 

ইতি শ্রীউদ্তভট কবিত। কৌ মুদ্যাঁৎ কালিদাসাদি কবীনাঁং উপন্যাস বর্ণনে। 
নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ সমাগুশ্চায়ঃ গ্রথমোভাগ গ্রন্থ ॥ 



অগুদ্ধমূ। 

থ 
সম্পাদি 
চিস্তয়েত, 

হয়ন 

মার্ষে 

মর্খশ্চ 

তুল্য 
গো মুত্র 
পাপত্বানাং 

দরিও্দ্গকে 
কালই 
প্রদাননোম 

অন্ুমান্র 

রচবিত 

মাই 
ত্িবো 
ঘোরবিষধরশ 
ভবিয়! 
কিন্ত্ত 
সপায় 

করিয়। বহিয়াছে 
ভারুনা 

যোষয়স্ত 

রড়বাক্যে 

রসন। 
ধোহসৌ 
বিস্ত 
হির্তৈ 
মনা্নাখাং 

শুদ্ধি পত্রম্। 

শুদ্ধমূ। 

ধন 

সম্পদি 

চিন্তয়েৎ 
হয়ন! 
মাধ্যে 

মুখশ্চ 

তুল্য 
গোমৃত্র 
পাপাত্সনাং 

দরিদ্রদিগকে 
কালঃ 

প্রদাননাম 

অণুমাত্র 

বচয়িত। 

নাই 
ত্তিষে! 
ঘোররান্রিরপাঁবিষধরী 
ভাবিয়! 
কিন্তু 
স্তদীয় 
করিতেছে 

ভীরুণ! 
ঘোষয়স্ত 

রূড়বাক্যে 
রস 

যোঁইসৌ 
কিন্তু 

হিহ্বৈ 
মলাথাং 

পৃষ্ঠয়াম্। 

১৩ 

ধ্ত 3 

শ্রোকান্কঃ | 

৭ অন্ত 

১৪ শ্লো 

১৬ শ্রে। 

১৯ অন্ক 
২৫ শ্রে। 

৩২ শ্রো 
খ্১৩ অচ্চ 

১৪ শ্লে। 

৬৯ অন্ু 

৪৭ শ্লো। 

নিম্ন পহ 
২১1৮৪ অন্ত 

১৮৫ অঙ্গ 

৯৯৩ অন্ধ 

১১৯৫ গ্রে! 

১৩1৯৭ অনু 

১৪1৯৮ অন্পু 

১৮৯০২ অন্ধ 

২৪1১০৮ শ্রে! 

২৫১০৯ অন্ধ 

২৬১১০ শ্রে! 
৩৬১২০ গ্রে! 

৩৮১২২ অন্কু 
৪১১২৫ ভানু 

5৪৬১৩ শক! 

১» ১১ অন 
৪৮১৩২ গ্রে?! 
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অশুদ্ধমন। . শুদ্ধম.। পৃষ্ঠায়াম,। প্লোকাহ্ঃ। 

রাক্ষল ব। দিগ্বিজয়ী /রাঁক্ষস বা দিখ্িজয়ী ১ 
বলিল বলিল, দযৃতক্রীড়া ও 

চৌধ্যবৃন্তি তবে তো- | ৪৩ ৫৬১৪০ অন্ধু 
মার আছে ? তখন ] ৃ 

ছদ্মবেশী বলিল, 
মন্রব্য মুনেক্ব্যয়ঃ ৪৩ ৫৭১৪১ শ্রে! 

বিজয়নে। বিজয়িনে। ১৬ ৬৭১৫১ শ্রো 

হে শশাঙ্ক হে শশাঙ্ক ১১2৮ অন্তু 

শ্গীণান্তিনি ক্ষীণান্যানি রর ৬৮১৫২ স্লো 

ষান্য। যাস্তি রা 97288 
৩য় অধ্যায়ে ৯৯৩ শ্লে! পুন ৪র্শ অধ্যায়ে ৪৭ ৭২১৫৬ স্্ো 
২৬ পুষ্ঠায়াম, 

নির্বাপিত নিব্বাত ৪৮ ৭২। ১, অন্তু 

দেখিলেন দেখিল রঃ ৭৩।১৫৭ অন্ধ 
তুর্ণং তুর্ণং ৫২ ৮৫।১৬৯্রে। 

তিধর 'শুতিধর ৫৩ ১১ ১, অন্ধ 
"শিরদ ক্ষীর ৫৫ ৮৯।১৭৩ অন্ধু 
আচুষণ আচ্ষণ ৫৬ ৯০।১৭৪ অন্কু 

শ্রীমর্জাজশিখাঁমনে শ্রীমদ্রাজশিখামণে ১, ৯১১৭৫ শ্লে। 
তছপর্ষ যম! তদুপর্ধযম! টা 72, 
মোচন বন্ধন . বন্ধন মোচন ৬০ ৯৬১৮০ অন্ত 

কথা কথ! ৬২ ২৪ পংক্তি 
ললাট নেগে! ললাট লেখো ৬৩ ৯৭।১৮১ শ্লো 

প্রাপ্তবস্ত প্রাপ্যবস্ত টা 7) 2 অনু 

সজাতীয় সকল জাতীয় ৬৪ ৯৯।১৮৩ অনু 
মুহুর্তেই মুহুর্তেই ৬৬ ৮ পংস 
কাটাইলেন কাটাইল ৬৮ ১৯ পং 
জ্যোতিজ্ঞ জ্যোতিজ্ঞ ২৫ পং 
মন্গষ্যানাং - মন্ুব্যাণ।ৎ ৭৩ ১০৮।১৯২ শ্লে! 

মালিনী মলিনী রা ১১৯৯৪ শ্লো 
পপ 












